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ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของท้องถิ่น และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับ
นี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นและขึ้นตอนการจัดท าแผน โดยมี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัยและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิชัยพิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตลอดจนคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหารวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561 – 2565)  ไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ตรงตามเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนต าบลศรีวิชัยได้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
                     มิถุนายน  พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง 
 ต าบลศรีวิชัยเป็นต าบลหนึ่งใน 14 ต าบลของอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร หํางจากที่วําการ
อ าเภอไปทางทิศใต๎ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดแนว เส๎นทางหลวง หมายเลข 222  ถนน
สายพังโคน – บึงกาฬ มีรถประจ าทางวิ่งทุกวัน เชํน รถสองแถว รถเมล์สายอุดร -บึงกาฬ   และยังมีรถที่
ประชาชนในเขตต าบลใช๎เป็นพาหนะสัญจรไปมาท้ังรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล๎อเครื่อง เป็นต๎น  
 เนื้อที ่
 ต าบลศรีวิชัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 90  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,250 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอกับ
ต าบลตํางๆ      ดังนี้ :- 
 ทิศเหนือ จดต าบลธาตุ และต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต๎  จดต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก จดต าบลหนองสนม,ต าบลขัวกําย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก จดต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลศรีวิชัย  พ้ืนที่สํวนใหญํมีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะส าหรับการท านา                 
ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลศรีวิชัย มีลักษณะอากาศร๎อนชื้นสลับแห๎งแล๎ง โดยมี 3 ฤดู ได๎แกํ 
  1. ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎ง  
  2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นชํวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดผําน  
  3. ฤดูหนาว เริ่มตั้ งแตํ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่ ง เป็นชํวงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสูํประเทศไทย 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินของต าบลศรีวิชัย เป็นดินรํวนปนทราย และดินลูกรัง 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหลํงน้ าที่ส าคัญของต าบลศรีวิชัย นอกจากน้ าฝนแล๎วยังมีแหลํงน้ าธรรมชาติและแหลํงน้ าที่
สร๎างข้ึนหลายแหํง ได๎แกํ  
   - ล าน้ ายาม เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ต๎นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอวาริชภูมิ ไหล
ผําน อ าเภอสํองดาว อ าเภอสวํางแดนดิน อ าเภอเจริญศิลป์  อ าเภอวานรนิวาส และไหลผํานต าบลศรีวิชัย 
บริเวณบ๎านดอนแดง หมูํที่ 6 บ๎านขัวสูง หมูํที่ 5 บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 และบ๎านแก๎ง 
หมูํที่ 15 ไหลผํานอ าเภอพรรณานิคม และอ าเภออากาศอ านวย แล๎วไหลลงแมํน้ าสงครามที่ อ าเภออากาศ
อ านวย  
  - ห๎วยผึ้ง บ๎านโนนอุดม หมูํที่ 2 
  - อํางเก็บน้ าโสกขุมเงิน บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 
  - หนองบัว บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 
  - หนองทํุม บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 
  - ห๎วยบง บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 
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  - สระน้ า บ๎านหัวนา หมูํที่ 4 
  - สระหลวง บ๎านหัวนา หมูํที่ 4 
  - หนองเลิง บ๎านขัวสูง หมูํที่ 5 
  - ห๎วยแคน บ๎านขัวสูง หมูํที่ 5 
  - บํอฮ๎าง บ๎านดอนแดง หมูํที่ 6 
  - บํอพันนา บ๎านดอนแดง หมูํที่ 6 
  - หนองจาน บ๎านดอนแดง หมูํที่ 6 
  - ห๎วยหินรํอง บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 7 
  - สระหลวง บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 7 
  - ห๎วยแคน บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 7 
  - สระหลวง บ๎านห๎วยแสง หมูํที่ 8 
  - หนองทํุม บ๎านห๎วยแสง หมูํที่ 8 
  - หนองเบ็ญ บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 
  - หนองแสง บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 
  - ห๎วยบง บ๎านชัยเจริญ หมูํที่ 14 
  - ห๎วยวังปลาขาว บ๎านชัยเจรญิ หมูํที่ 14 
  - ห๎วยสบนก บ๎านโนนอุดม หมูํที่ 16 
  - ห๎วยวังปลาขาว ตั้งอยูํใต๎ของบ๎านศรีวิชัย ม.1 
  - ห๎วยแสง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของบ๎านศรีวิชัย ม.1 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของไม๎และป่าไม๎ต าบลศรีวิชัย เป็นป่าโปรํง 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลศรีวิชัยแบํงเขตการปกครอง  ออกเป็น  16   หมูํบ๎าน  และมีผู๎ปกครอง   ดังนี้ :-   
1. บ๎านศรีวิชัย  หมูํ 1  นายวัฒนา  เพ็งสีแสง   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
2. บ๎านโนนอุดม  หมูํ 2  นายศุภโชค  ปัตพี   เป็นก านัน 
3. บ๎านแก๎ง  หมูํ 3  นายวัฒนา  ลีทอง   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
4. บ๎านหัวนา  หมูํ 4  นายกิตติพงษ์  ชินมา   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
5. บ๎านขัวสูง  หมูํ 5  นายสัญญา  นามวันดี   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
6. บ๎านดอนแดง  หมูํ 6  นายเคน  วงศ์อินตา   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
7. บ๎านโคกสะอาด หมูํ 7    นายประวิทย์  เรืองพร   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
8. บ๎านห๎วยแสง  หมูํ 8  นายก๎องเกียรติ  อินคุณ   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
9. บ๎านโนนสวาท หมูํ 9  นางวาสนา  บุญสน   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
10. บ๎านดอนแดงน๎อย หมูํ 10  นายองอาจ  พรมวัง   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
11. บ๎านรํมเย็นพัฒนา หมูํ 11  นายประสงค์  ปากดีสี   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
12. บ๎านนาเกษตร หมูํ 12  นายเมฆินทร์  มามิมิน   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
13. บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํ 13  นายสายันต์  บุตรเพ็ง   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
14.บ๎านชัยเจริญ  หมูํ  14  นางรัชนี  ศรีโนนยาง   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
15.บ๎านแก๎ง  หมูํ  15  นายพัสกร   บุญเฮ๎า   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
16.บ๎านโนนอุดม  หมูํ  16  นายอลงณ์กช  แก๎วอุดร   เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 16 หมูํบ๎าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งตํอไป จะมีผู๎บริหารท๎องถิ่น (นายกองค์การบริหารสํวนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล หมูํบ๎านละ 2 คน  16  หมูํบ๎าน รวมเป็น 32 คน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ต าบลศรีวิชัยมีประชากรทั้งสิ้น  9,580  คน  2,548  ครัวเรือน  แยกเป็น ชาย 4,858 คน 
หญิง 4,722  คน มีความหนาแนํนเฉลี่ย 106.44 คนตํอตารางกิโลเมตร 
ข๎อมูลประชากรในหมูํบ๎าน  

 
บ้าน/หมู่ที่ 

  รวมทั้งหมู่บ้าน  
จ ำนวนหลังคำเรือน ชาย หญิง รวม 

บ๎านศรีวชิัย  หมูํ  1 412 419 831 213 
บ๎านโนนอุดม  หมูํ  2 315 325 640 169 
บ๎านแก๎ง  หมูํ  3 303 292 595 155 
บ๎านหัวนา  หมูํ  4 290 279 569 156 
บ๎านขัวสูง  หมูํ  5 288 237 525 144 
บ๎านดอนแดง  หมูํ  6 368 397 765 188 
บ๎านโคกสะอาด  หมูํ  7 437 443 880 225 
บ๎านห๎วยแสง  หมูํ  8 443 444 887 260 
บ๎านโนนสวาท  หมูํ  9 182 180 362 98 
บ๎านดอนแดงน๎อย  หมูํ  10 290 268 558 144 
บ๎านรํมเย็นพัฒนา  หมูํ  11 142 110 252 72 
บ๎านนาเกษตร  หมูํ  12 170 151 321 74 
บ๎านขัวสูงสวรรค์  หมูํ  13 168 181 349 94 
บ๎านชัยเจริญ  หมูํ  14 408 368 776 209 
บ๎านแก๎ง  หมูํ  15 327 312 639 148 
บ๎านโนนอุดม  หมูํ  16 313 316 629 199 

รวมทั้งสิ้น 4,858 4,722 9,580 2,548 
ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ าเภอวานรนิวาส) ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2561 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
0 – 5 ปี 411 363 774 

6 – 10 ปี 350 321 671 
11 – 15 ปี 347 338 685 
16 -20 ปี 357 340 697 
21 – 25 ปี 358 357 715 
26 – 60 ปี 2,567 2,421 4,988 
61 – 99 ปี 432 562 994 
100 ปีขึ้นไป 0 0 0 

รวม 4,822 4,702 9,524 
ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ าเภอวานรนิวาส) ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2561 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา  
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   จ านวน          7       โรงเรียน 
 แยกเป็น  1.)ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6)     จ านวน          4 โรงเรียน 
    2.)โรงเรียนขยายโอกาส(ป.1-ม.3) จ านวน          3 โรงเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน          6 แหํง 
ศูนย์อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน จ านวน         16     แหํง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย จ านวน          1 แหํง 

4.2 การสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านโนนอุดม จ านวน          1 แหํง 
 - อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ            100 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.)    จ านวน          161    คน 

4.3 อาชญากรรม 
 - 

 4.4 ยาเสพติด 
  - 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  -   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
- การคมนาคมในต าบลศรีวิชัย ใช๎การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ คือ ทางรถยนต์ท าการคมนาคมติดตํอและ  
  ขนสํงผลผลิตทางการเกษตรออกสูํตลาด 
- การคมนาคมกับในพื้นที่ใกล๎เคียงมีเส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 222 สายพังโคน-บึงกาฬ เข๎าสูํตัวอ าเภอ   
   วานรนิวาสและถนนโนนอุดม - ดอนมํวย (สน.11022) เข๎าสูํเขตอ าเภอเจริญศิลป์ทางทิศตะวันตก 

5.2 การไฟฟ้า 
 มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมูํบ๎าน จ านวน 2,453 ครัวเรือน 

 5.3 การประปา 
 มีระบบประปาบาดาลหมูํบ๎าน จ านวน 16 หมูํบ๎าน ครัวเรือนที่ใช๎น าประปา จ านวน 1,705 ครัวเรือน 
ครัวเรือนที่ยังไมํมีน้ าประปาใช๎ จ านวน 748 ครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 
 - โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทตามแผน 5 ที่บ๎านโนนอุดม หมูํ 2 

- โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทตามแผน 7 ที่บ๎านแก๎ง หมูํ 3 และบ๎านศรีวิชัย หมูํ 1 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- มีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แหํง ตั้งอยูํที่ เลขที่ 136  บ๎านโนนอุดม หมูํที่ 16 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 ประชากรในเขตต าบลศรีวิชัยสํวนใหญํมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาอยํางเดียวประมาณร๎อย
ละ 80 รองลงมาได๎แกํ ปลูกผัก ข๎าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง 

 6.2 การประมง 
  - 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 ต าบลศรีวิชัย มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ การเลี้ยงสุกร ในทุกหมูํบ๎านของต าบลศรีวิชัย 

 6.4 การบริการ 

 1. หนํวยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลศรีวิชัย 
  - ธนาคาร(สถาบันการเงินชุมชน) 2 แหํง 
  - โรงแรม   - แหํง 
  - ปั๊มน้ ามันและก๏าซ  3 แหํง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  1 แหํง 
  - โรงส ี    27 แหํง 
  2. มีร๎านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมูํที่ 1 – 16  

 6.5 การท่องเที่ยว  
  - สถานที่ทํองเที่ยวหนองเลิง ตั้งอยูํบ๎านขัวสูง หมูํที่ 5 ต.ศรีวิชัย 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  -  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1. กลุํมเกษตรกรปลูกข๎าว บ๎านศรีวิชัย หมูํที่ 1 
  2. กลุํมเย็บผ๎า บ๎านศรีวิชัย หมูํที่ 1 
  3. กลุํมปลูกมะเขือเทศ บ๎านศรีวิชัย หมูํที่ 1 
  4. กลุํมแมํบ๎านเกษตร บ๎านศรีวิชัย หมูํที่ 1 
  5. กลุํมเกษตรกรท านาปลูกข๎าวบ๎านโนนอุดม หมูํที่ 2 
  6. กลุํมปุ๋ยเพ่ือผลผลิต บ๎านแก๎ง หมูํที่ 3 
  7. กลุํมเลี้ยงสุกร บ๎านหัวนา หมูํที่ 4 
  8. กลุํมเลี้ยงโค – กระบือ บ๎านขัวสูง หมูํที่ 5 
  9.  กลุํมสํงเสริมการเกษตร บ๎านดอนแดง หมูํที่ 6 
  10. กลุํมเกษตรกรปลูกข๎าว บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 7 
  11. กลุํมเกษตรกรปลูกข๎าวปลอดสารพิษ บ๎านโคกสะอาด หมูํที่ 7 
  12. กลุํมโคพันธุ์พ้ืนเมือง บ๎านห๎วยแสง หมูํที่ 8 
  13. กลุํมเกษตรกรเลี้ยงโค บ๎านโนนสวาท หมูํที่ 9 
  14. กลุํมเลี้ยงสุกรเสริมอาชีพ บ๎านโนนสวาท หมูํที่ 9 
  15. กลุํมเลี้ยงโคพ้ืนเมือง บ๎านดอนแดงน๎อย หมูํที่ 10 
  16. กลุํมเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง บ๎านรํมเย็นพัฒนา หมูํที่ 11 
  17. กลุํมเกษตรกรท านา บ๎านนาเกษตร หมูํที่ 12 
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  18. กลุํมเศรษฐกิจชุมชนทอผ๎าฝ้าย บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 
  19. กลุํมซุมเฮาดอกไม๎ประดิษฐ์ บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 
  20. กลุํมเลี้ยงสุกร บ๎านขัวสูงสวรรค์ หมูํที่ 13 
  21. กลุํมเกษตรกรท านา บ๎านชัยเจริญ หมูํที่ 14 
  22. กลุํมอุตสาหกรรมเย็บผ๎า บ๎านชัยเจริญ หมูํที่ 14 
  23. กลุํมปุ๋ยเพ่ือผลผลิต บ๎านแก๎ง หมูํที่ 15 
  24. กลุํมอาชีพเกษตรท านา บ๎านโนนอุดม หมูํที่ 16  

 6.8 แรงงาน 
  ประชากรในเขตต าบลศรีวิชัยสํวนใหญํมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาอยํางเดียว
ประมาณร๎อยละ 80 รองลงมาได๎แกํ ปลูกผัก ข๎าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัว
และรับจ๎าง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตต าบลศรีวิชัยสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนาดังนี้ 
 - วัด   17 แหํง 
 - มัสยิด   - แหํง 
 - ศาลเจ๎า  - แหํง 
 - โบสถ ์   - แหํง 

 8.2 ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น   
 - ประเพณีขึ้นปีใหมํ ชํวงเดือนมกราคม 
 - บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ชํวงเดือนเมษายน 
 - ประเพณีสงกรานต์ ชํวงเดือนเมษายน 
 - บุญบั้งไฟ ชํวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 - ประเพณีเข๎าพรรษา ชํวงเดอืนมมิถุนายน – กรกฎาคม 
 - บุญข๎าวประดับดิน ชํวงเดือนสิงหาคม 
 - บุญข๎าวสาก ชํวงเดือนกันยายน 
 - ประเพณีออกพรรษา ชํวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
 - บุญกฐิน ชํวงเดือน พฤศจิกายน 
 - ประเพณีลอยกระทง ชํวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาลาว 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และดอกไม้ประดิษฐ์ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า       
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - ล าน้ ายาม   1  สาย 
 - บึงหนอง และอ่ืนๆ  15  แหํง 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
 - ฝาย    11  แหํง 
 - บํอน้ าตื้น   6  แหํง 
 - ระบบประปาหมูํบ๎าน  16   แหํง 
 - บํอโยก    3  แหํง 
 - อ่ืนๆ (แอํงเก็บน้ า)  8  แหํง 

 8.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ต าบลศรีวิชัยมีทรัพยากรป่าไม๎ประเภทป่าโปรํง   

 8.3 ภูเขา 
  -  

 4.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  พ้ืนที่ต าบลศรีวิชัยเป็นที่ราบลุํมมีทรัพยากรป่าไม๎ประเภทป่าโปรํง  มีพืชและสัตว์ซึ่งอาศัยอยูํ
ตามธรรมชาติและเป็นแหลํงอาหารได๎เชํน หนํอไม๎ เห็ด ปลา กบ เขียด ไขํมดแดง ผักหวานป่า ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

        1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ความม่ันคง 
  •การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
  ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
  ม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  •ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 
  เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
  กลไกท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
  •สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
  ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
  •ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
  อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
  •ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้้า  

 ความม่ังคั่ง 
  •ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
  ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
  เทียมกันมากขึ้น  
  •เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
  ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส้าคัญของการเชื่อมโยงใน
  ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทส้าคัญ
  ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
  •ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
  •การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
  สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

•การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
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  •มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
  ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
  •ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ้าเป็นจะต้องมี
การวารงแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามนระยะยาว และก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ จึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขัยเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ้าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้  
 1.ด้านความม่ันคง 
  (1)เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2)ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
  สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (3)การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
  ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4)การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
  รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
  รูปแบบใหม่ 
  (5)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
  เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
  มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7)การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1)การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  (2)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
  เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (3)การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
  ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  (5)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  (6)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
  ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1)พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2)การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3)ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4)การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1)สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (2)พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3)มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4)สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
  (5)พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1)จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2)วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ 
  บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3)การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4)การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6)การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1)การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2)การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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  (4)การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5)การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6)ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (7)พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (8)ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

        1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  วิสัยทัศน์ 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ 
ท้าให้การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3. การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
   (1) การกระจายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอ่างทั่วถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
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  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

        1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาค 

   แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐาน
ปลอดภัย และอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แนวทาง ดังนี้ 
  1. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
       1) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้ง
ยกระดับเกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกกลุ่มเกษตรกรจ้าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
      2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ในพ้ืนที่
ตอนบนของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) อาทิ พืช 
ผัก ผลไม้ และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพ้ืนที่
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
       3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น้าร่องในจังหวัดอ้านาจเจริญ 
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกา๖รในท้องถิ่น 
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  2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
       1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
อาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป
ที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 
       2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพ้ืนที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์และ
กลุ่มผ้าฝูายย้อมครามในพ้ืนที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพ่ิม
คุณค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ 
       3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นท่ีขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งาน
ได้ง่าย พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 
  3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และกีฬาสู่นานาชาติ 
       1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพ้ืนที่ จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา การท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้้าโขงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร และการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพ่ิมนวัตกรรม
การบริการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้ง
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลั กไปสู่เมือง
รอง ชุมชนและท้องถิ่น 
       2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี – 
หนองบัวล้าภู – หนองคาย – สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและ
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
       1) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรี
สะเกษ ยโสธร และอ้านาจเจริญ) ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภาค  
       2) พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาด
เล็ก ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้า ให้นาไปใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดแูล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  
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  5. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้้าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยก้าหนดและท้าเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่
ป่านอกเขตอนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุก 
คุกคามป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้้า อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพื้นที่ต้นน้้าให้สมบูรณ์  
 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
   จุดเน้นที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   จุดเน้นที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   จุดเน้นที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 
   ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเปูาหมายกลุ่มจังหวัด 
   : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Cross Provincial Cluster Prlduct) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 
   : ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
   3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  4. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
    วัตถุประสงค์ :  1. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
     2. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 ปี 2565 
1 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ้ า น ว น
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2. ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพ่ิมขี้นจากปีที่ผ่าน
มา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 
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   4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 
   วัตถุประสงค์ :  1. ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
     2. มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
     3. ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้อง 
        กับตลาด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร
ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 3 4 4 4 

2. จ้านวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

3. ร้อยละเพ่ิมขึ้นของจ้านวน
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าปลอดภัย 

ร้อยละ 5 7 9 10 10 

   

  4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิ
สติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
  วัตถุประสงค์ :  1. ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
    2. ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต  
         การค้าการลงทุน 
    3. สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง / พัฒนา 
    4. สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 ปี 2565 
1 .  ร้ อ ย ล ะขอ ง มู ล ค่ า ก า ร      
จ้าหน่วยสินค้า OTOP ของ
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน   
ร้อยละ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมสาขาค้าปลีก -ค้าส่งของ
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 

ร้อยละ 3 3 5 5 5 

3. ร้อยละของมูลค่าการค้า
ร ะหว่ า งประ เทศของกลุ่ ม
จั ง ห วั ด เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ปี ก่ อ น    
ร้อยละ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 
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4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  วัตถุประสงค์ :  1. ลดความเหลื่อมล้้าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
    2. ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
    3. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4. ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 ปี 2565 
1. ร้อยละประชาชนในกลุ่ม
จั งหวัด เข้ าถึ งสวัสดิการขั้ น
พ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - 5 5 5 

2. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมสูงขึ้น 
 
 

ร้อยละ - - 3 3 3 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดสกลนคร  
   ต้าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
   1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
   2) การค้า การลงทุน  
   3) การพัฒนาการท่องเที่ยว  

  วิสัยทัศน์ (Vision)  
   “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ”  

  พันธกิจ (Mission)  
   พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา  

      เศรษฐกิจพอเพียง  
   พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาค 

     ส่วนในจังหวัด สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   พันธกิจที่ ๓ ก้ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตาม 
         หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  ค่านิยมหลัก (Core Value)  
   “ อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร ”  
     

  เป้าประสงค์รวม (Goal)  
   “ เพ่ิมมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน ”  
  ตัวช้ีวัด  

๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3      
     จากปีที่ผ่านมา  

   ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
   ๓) จานวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 10๐ แปลง/ฟาร์ม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 มีการ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรสู่
ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

1.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดสกลนคร 
(GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 

3 3 3 3 3 1.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพและมาตรฐาน 

1.1.2 จ้านวนฟาร์มท่ี
ผานมาตรฐาน (GAP) 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 
100 แปลง/ฟาร์ม 

100 100 100 100 100 

1.1.3 ร้อยละของจ้านวน
สถาบันเกษตรกรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ของ
จ้านวนสถาบันที่น้ามาจัด 

80 80 80 80 80 1.1.1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันเกษตรกร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนในจังหวัด
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับ
อาเซียน 

2.1.1 ร้อยละจ้านวน
ผู้ประกอบการ SMEs ที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

5 5 8 8 8 2.1.1.1 สร้างขีด
ความสามารถในการค้า 
 การลงทุน 

2.1.2 ร้อยละของจ้านวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

10 10 10 10 10 

2.1.3 ร้อยละของรายได้
จากการจ้าหน่ายสินค้า
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
ปีที่ผ่านมา 

18 18 18 18 18 
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เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 2565  

2.2 แหล่ง
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
ของจังหวัด
สกลนครเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับประเทศ 

2.2.1 ร้อยละของ
จ้านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
 

5 5 5 5 5 2.2.1.1 สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 

2.2.2 ร้อยละของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 

10 10 10 10 10  

2.3 จังหวัด
สกลนครเป็น
จุดเชื่อมการ
คมนาคมขนส่งสู่
อาเซียนและจีน
ตอนใต้ 

2.3.1 ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสกลนคร(GPP) 
ภาคค้าส่ง ค้าปลีก 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปี
ที่ผ่านมา 

3 3 3 3 3 2.3.1.1 เพ่ิมศักยภาพใน
การคมนาคมขนส่ง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 2565  

3.1 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และด้ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.1 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

3 3 3 3 3 3.1.1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2 มีการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3.2.1 จ้านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร อายุ 
15-59 ปีเพิ่มขึ้น 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.4 3.2.1.1 เสริมสร้าง
การเรียนรู้และทักษะ
ของคนทุกกลุ่ม 

3.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสายสามัญและ
อาชีพสูงขึ้น 

3 3 4 4 4 

3.2.3 ร้อยละของ
ประชาชนวัยเรียนทุกระดับ
มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
จบภายในก้าหนด 

90 90 95 95 95 

3.2.4 ร้อยละของการ
ยกระดับฝีมือแรงงานให้มี
ทักษะเพ่ิมข้ึน 

60 60 70 70 70 

3.2.5 ร้อยละขององค์กร
สตรีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 

10 10 10 10 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 
   ยั่งยืน 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4.1 มีพื้นที่ปาุ
อนุรักษ์และปุาต้น
น้้าได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูให้มี
ความอุดม
สมบูรณ์ควบคู่
การส่งเสริม
สนับสนนุปลูกปุา
ไม้เศรษฐกิจ
ชุมชน 

4.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์และปุาต้นน้้ามีความ
อุดมสมบูรณ์ 

80 80 80 80 80 4.1.1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกัน และฟ้ืนฟูปุา
อนุรักษ์ ปุาต้นน้้าเชิง
บูรณาการ 

4.2 องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
จัดการขยะใน
พื้นที่ได้อยา่งด ี

4.2.1 ร้อยละของปริมาณ
ข ย ะ ที่ จั ด ก า ร เ ที ย บ กั บ
ปริมาณขยะท้ังหมดในพ้ืนที่ 

80 85 90 95 95 4.2.1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใน
เมืองและชนบท 

4.3 มีพื้นที่ชุ่มน้า้
นานาชาติ (หนอง
หาร) พื้นที่ลุ่มน้้า
และแหล่งน้า้
ธรรมชาติได้รบั
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

4.3.1 จ้านวนแหล่งน้้าใน
พ้ืนที่ ที่ได้รับการพัฒนาแต่
ละป ี

10 15 20 25 25 4.1.1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าให้
เป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 

2561 256
2 

256
3 

2564 2564 

5.1 มีการบริการ
ประชาชนอย่าง
ประทับใจ 

5.1.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการของจังหวัด 

85 85 85 85 85 5.1.1.1 พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

5.1.2 ร้อยละของการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

100 100 100 100 100 

5.2 มีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา 

5.2.1 ร้อยละของจ้านวน
ข้าราชการกลุม่เปูาหมายเข้ารับ
การฝึกอบรมการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

90 90 95 95 95 5.2.1.1 ส่งเสริมการน้า
การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาใช้ในการบริหาร
จังหวัด 
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เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 5.2.2 ร้อยละของ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ได้รับการแก้ไขตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
 

85 85 85 85 85  

5.2.4 จ้านวนครั้งที่
คณะกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของส่วน
ราชการ 

15 15 15 15 15 

5.3 มีการรักษาความ
มั่นคงความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5.3.1 ร้อยละของ
การชุมชนโดยสงบใน
พ้ืนที่และไม่มี
สถานการณ์รุนแรง
จนถึงขั้นต้องใช้ก้าลัง
สลายการชุมชน 

95 95 95 95 95 5.3.1.1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
รักษาความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

5.3.2 จ้านวนคดี
อาชญากรรม (กลุ่มที่ 
1) เกิดขึ้นไม่เกินกี่คดี
ต่อปี 

40 40 40 40 40 

5.3.3 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อความ
สงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

80 80 80 80 80 

5.3.4 ร้อยละของ
แรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ิมข้ึน 

5 5 5 5 5 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ 
“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
 ๑. จัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้า และไฟฟูา 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 ๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
 ๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 ๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 ๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่งคง 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  ๑.๒ การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข็มแข็ง 
  ๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
  ๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพ่ือการเกษตร 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
  ๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
  ๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
  ๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรชาติอย่างยั่งยืน 
  ๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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  ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕.๒ การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  ๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  ๕.๕ ก้าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
  ๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

"Thailand 4.0" ประกอบด้วย 2 แนวคิดส้าคัญ  

1. "Strength from Within" คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within 
 หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ  

  - การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ  
  - การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven 
Proposition)  
  - การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)  
  ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth 
Engine 3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive 
Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ  จึงจะ
เอ้ือให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทาธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling 
Ecosystem ที่เอ้ือให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ  Strength from 
Within คือการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับ
การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social 
Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ 
(Society with Competence)  

 2. "Connect to the World" เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลกและเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว  การเชื่อมโยงภายนอก 
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน คือ  
  2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ  
  2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค  
  2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก  
  เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะ
ก่อให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การจ้าง
งานในท้องถิ่น และนาไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ 
Regional Economy เข้าด้วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา  
ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ที่รัฐบาลชุดนี้กาลังผลักดันอยู่ ผ่านการ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้าย เป็น
การเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน เพ่ือ
เป็นพลังต่อรองกับส่วนอ่ืนๆของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของ
ภูมิภาคแห่งนี้ ๒๐๐   
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัย                                          
                         “ พัฒนาคนให้เชี่ยวชาญ  พัฒนางานให้เรืองรุ่ง มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  17 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
  1.3 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ  
                           เชื่อมโยงเครือข่าย 

1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 
                           สร้างสรรค์ 
  2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
  2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
  3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 
                              สมดุลและยั่งยืน 
  4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  5.5 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 2.3 เปูาประสงค์ 
  1.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  2.  สิ่งแวดล้อมแอละทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  4.  การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  5.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 2.4 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ร้อยละของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของเกษตรกรและองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับการเพิ่ม
มูลค่า 
4. ร้อยละของแหล่งน้้าที่สามารถใช้ในการท้า
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1. จ้านวนโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จ้านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง 
3. จ้านวนโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา 
3. จ้านวนประชาชนที่เข้าถึงบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 
                              สมดลุและยั่งยืน 
 

1. ร้อยละของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟู 
2. จ้านวนโครงการที่พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
4. จ้านวนโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง 
5. จ้านวนโครงการที่เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  

  

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 
2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนเพื่อให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่  
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า การบริหารจัดการ
ขยะ 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและ
บูรณะถนน ขยายเขตไฟฟูา ประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
2. ด้าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอบุัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูกจิตส้านึก
ให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 

 
 2.6 กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต้าบลศรีวิชัย จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส้าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต้าบลศรีวิชัยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการท้านุ  
                        บ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
                         สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  5. การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ  
                        และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัย ให้ความส้าคัญต่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู 
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส้าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง 
ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัย จึงก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                         เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 
                         สมดุลและยั่งยืน   
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัย มุ่งพัฒนา 5 ด้าน 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยนื และยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัย ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวมรวบความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น้าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส้ารวจ/ออกพ้ืนที่ 
ข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดท้าแผนชุมชนของต้าบลศรีวิชัยมา
วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
3. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่้า ท้าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้้าท่วม 
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5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ใช้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่
ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนช้ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท้าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบ ไม่มีไหล่
ทาง 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
4. น้้าส้าหรับอุปโภค- บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
6. ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 
7. เส้นทางการขนส่งสินค้าช้ารุด เสียหาย ท้าให้การขนส่งสินค้า
ล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
3. สภาพคลองตื้นเขิน 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีวิชัยด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 
จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 

1. อบต. มีทีมผู้บริหารที่พร้อมในการพัฒนาตา้บล 
2. อบต. มีรายได้จากการจัดเก็บเอง 
3. อบต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
4. อบต. มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานและจัดบริการสาธารณะ 

ให้กับประชาชน 
 5. อบต.มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

1. รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

2. งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

3. เครื่องมือ เคร่ืองใช้มีอายุการใช้งานนานมากเกิดความ
ช้ารุดเสียหายบ่อยครั้ง 

4. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
บริหารสมัยใหม่ที่มีเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาเก่ียวข้อง 
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ปัจจัยภายนอก  (External Factor) 

โอกาส  (Opportunity - O) อุปสรรค (Threat-T) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การ    สนับสนุนการ

ด้าเนินงานของท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก้าหนดให้   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล 

3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ 
และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

4. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส้าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหายาเสพติดมากข้ึน 

5.ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง 

6. ประชาชนมีความสามัคคีและอยู่กันอย่างสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
7. มีสถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวหนองเลิง 

1. การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรแฝงส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการด้านสวัสดิการทาง
สังคมและการบริการสาธารณะที่สูงขึ้น ท้าให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท้าให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 

3. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
4. ปัญหาขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากข้ึน 
5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่ม

มากข้ึน  
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะน้อย

เกินไป 
7. เยาวชนห่างเหินกิจกรรมทางศาสนา 
8. ประชาชนส่วนมากไมส่ามารถสือ่สาร
ภาษาตา่งประเทศได้    

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร 14 740,000      14 740,000 14 740,000 14 740,000 14 740,000 70 3,700,000

1.2 แผนงานเคหะชุมชน 36 14,400,000  36 14,400,000  36 14,400,000  36 14,400,000  36 14,400,000  180 72,000,000

2) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน

และการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000        2 40,000        2 40,000        2 40,000        2 40,000        10 200,000

3) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

3.1 แผนงานการศึกษา 19 8,522,500   19 8,522,500   19 8,522,500   19 8,522,500   19 8,522,500   95 42,612,500

3.2 แผนงานสาธารณสุข 6 907,000      6 907,000      6 907,000      6 907,000      6 907,000      30 4,535,000

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 75,000        5 75,000        5 75,000        5 75,000        5 75,000        25 375,000

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 93,000        5 93,000        5 93,000        5 93,000        5 93,000        25 465,000

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัท- 12 570,000      12 570,000      12 570,000      12 570,000      12 570,000      60 2,850,000

นาการ

3.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 7,400,000   8 7,400,000   8 7,400,000   8 7,400,000   8 7,400,000   40 37,000,000

รวม 5 ปี

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชยั
ปี 2561

ยทุธศาสตร์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุล

และยั่งยนื

4.1 แผนงานการเกษตร 6 200,000      6 200,000      6 200,000      6 200,000      6 200,000      30 1,000,000

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 22 8,420,000   22 8,420,000   22 8,420,000   22 8,420,000   22 8,420,000   110 42,100,000

5) ยทุธศาสตร์ การบริหารการกิจการบ้านเมอืง

ที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

5.1 แผนงานริหารงานทั่วไป 8 1,050,000   8 1,050,000   8 1,050,000   8 1,050,000   8 1,050,000   40 5,250,000

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 25 8,205,000   25 8,205,000   25 8,205,000   25 8,205,000   25 8,205,000   125 41,025,000

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 113 45,400,000  113 45,400,000  113 45,400,000  113 45,400,000  113 45,400,000  565 227,000,000

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 3,238,000   10 3,238,000   10 3,238,000   10 3,238,000   10 3,238,000   50 16,190,000

5.5 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 11 17,000,000  11 17,000,000  11 17,000,000  11 17,000,000  11 17,000,000  55 85,000,000

รวม 195 83,513,000 195 83,513,000 195 83,513,000 195 83,513,000 195 83,513,000 975 417,565,000 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชยั

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

              บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
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2. บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกํอสร๎างโรงอบแห๎ง เพือ่ให๎การอบแห๎งนัน้ปราศ เพิม่ศักยภาพในการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 โรงอบแห๎ง ผลผลิตปลอดภัยจาก ส านักปลัด

ผลผลิตทางการเกษตรด๎วย จากมลพิษ ฝุุน ควนั เพือ่ ด าเนินธรุกิจชุมชน จ านวน 1 โรง เชือ้โรคตํางๆ ทีม่า

พลังงานแสงอาทิตย์ ถนอมและเก็บรักษาผลผลิต หรือกลํุมวสิาหกิจ กับฝุุน ควนัใน

ไวไ๎ด๎นานและลดการใช๎ ชุมชน ระหวาํงการตากแห๎ง

พลังงานได๎มากขึน้

2 โครงการสํงเสริมปลูกพืช เพือ่ให๎ประชาชนได๎เรียนร๎ู ต.ศรีวชิัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ชุมชนมีความร๎ูในการ ส านักปลัด

สมุนไพร ได๎อนุรักษ์พันธพ์ืชสมุนไพร ร๎อยละ 100 ผลิตพืชสมุนไพรและ

เพือ่น าผลผลิตทีไ่ด๎จากพืช น าไปใช๎ประโยชน์

สมุนไพรมาใช๎ในการรักษา สามารถสร๎างอาชีพ

โรค เสริมได๎

3 โครงการผลิตปุย๋หมัก เพือ่สํงเสริมให๎เกษตรใช๎วสัดุ ต.ศรีวชิัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดต๎นทุนการ มีการน าวสัดุเหลือ ส านักปลัด

เหลือใช๎ทางการเกษตรให๎ ผลิตปุย๋ ร๎อยละ จากการเกษตรน า

เกิดประโยชน์ 30 มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์

4 โครงการฝึกอบรมการเพาะ เพือ่ให๎ประชาชนมีความร๎ู ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ประชาชนสร๎างอาชีพ ส านักปลัด

เห็ด ความเข๎าใจ และเทคนิควธิี ร๎อยละ 100 และมีรายได๎ให๎กับ

การเพาะเห็ด ครอบครัว

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการขยายพันธุพ์ืช เพือ่ให๎ประชาชนมีความร๎ู ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ประชาชนสร๎างอาชีพ ส านักปลัด

ความเข๎าใจ และเทคนิควธิี ร๎อยละ 100 และมีรายได๎ให๎กับ

การขยายและเพาะพันธุพ์ืช ครอบครัว

6 โครงการศึกษาดูงานผลผลิต เพือ่เพิม่เติมแลกเปล่ียนความ ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย เกษตรกรได๎ความร๎ู ส านักปลัด

ทางการเกษตร ร๎ู เทคนิควธิกีารใหมํๆ น ามา ร๎อยละ 100 เทคนิควธิกีารผลิตพืช

ปรับใช๎ในการแปลงเกษตร และสามารถน ากลับ

มาใช๎และปรับปรุงใน

การท าการเกษตร

7 โครงการฝึกอบรมปูองกัน เพือ่ให๎ความร๎ูกับประชาชน ต.ศรีวชิัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ประชาชนมีความร๎ู ส านักปลัด

ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ในการปูองกันก าจัดโรคและ ร๎อยละ 100 ในการปูองกันก าจัด

แมลงศัตรูพืชอยํางมีประสิทธิ โรคและแมลงศัตรูพืช

ภาพ ได๎เป็นอยํางดี

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพแปร เพือ่เพิม่รายได๎ให๎กับชุมชน ม.15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายได๎ครัวเรือนเพิม่ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

รูปยางรถยนต์ ร๎อยละ 50 เพิม่มากขึน้

9 โครงการอบรม/สํงเสริม/ เพิม่พูลความร๎ูในการใช๎ปุย๋ ม.2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีการใช๎ ส านักปลัก

แนะน าการใช๎ปุย๋ แตํละชนิดทีม่ีในท๎องตลาด มีความเข๎าใจใน ปุย๋อยํางถูกต๎อง ถูก

การใช๎ปุย๋ วธิี

ร๎อยละ 80

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ม.4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธภิาพในการ ประชาชนมีความร๎ูใน ส านักปลัด

บริหารจัดการกลํุมอาชีพ บริหารจัดการเพิม่ขึน้ การบริหารงานกลํุม

ร๎อยละ 80 อาชีพอยํางมีประสิทธิ

ภาพ

11 โครงการสํงเสริมกลํุมเล้ียงโค - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ม.10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธภิาพในการ ประชาชนมีความร๎ูใน ส านักปลัด

กระบือ บริหารจัดการกลํุมอาชีพ บริหารจัดการเพิม่ขึน้ การบริหารงานกลํุม

ร๎อยละ 80 อาชีพอยํางมีประสิทธิ

ภาพ

12 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ เพือ่ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิม่ ม. 16 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

วสิาหกิจชุมชน (เกษตร) มากขึน้และลดปัญหาการวาํง ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

งาน การวาํงงานได๎

13 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ เพือ่ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิม่ ม. 3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง มากขึน้และลดปัญหาการวาํง ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

งาน การวาํงงานได๎

14 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ เพือ่ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิม่ ม. 14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

มากขึน้และลดปัญหาการวาํง ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

งาน การวาํงงานได๎

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมพัฒนาทีดิ่น

ร๎อยละ 100

2 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ห๎วยเม็ก อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

3 โครงการซํอมแซมฝายห๎วยแคน เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

4 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมพัฒนาทีดิ่น

ร๎อยละ 100

5 โครงการขุดลอกหนองหลวง เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

6 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ห๎วยนาตอนลําง อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

7 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เพือ่การเกษตรพร๎อมติดต้ัง อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมพัฒนาทีดิ่น

โซลําเซลล์ ร๎อยละ 100

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการขุดลอกห๎วยหนาม- เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

คลองตอนบน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

9 โครงการขุดลอกล าห๎วยเด่ือ เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

10 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ห๎วยแคน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

11 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เพือ่การเกษตรระบบโซลําเซล อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมพัฒนาทีดิ่น

ร๎อยละ 100

12 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ล าห๎วยนาตอนบน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

13 โครงการขุดลอกล าน้ ายาม เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

14 โครงการขุดลอกห๎วยผ้ึงตอน เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

บน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการขุดลอกห๎วยสบนก เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ตอนบน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

16 โครงการขุดลอกห๎วยผ้ึง เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

17 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

คสล. อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

18 โครงการขุดลอกล าห๎วยแสง เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

-ฝายน้ าล๎น อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

19 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมพัฒนาทีดิ่น

ร๎อยละ 100

20 โครงการขุดลอกห๎วยผ้ึง เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

21 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

ห๎วยผ้ึง อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการขุดลอกหนองอีต๎ู เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

23 โครงการขุดลอกหนองบุงํเปือย เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

24 โครงการขุดลอกสระน้ าเพือ่การ เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

เกษตรล าห๎วยแสง ,ฝายสองพีน่๎องอยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

25 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพือ่ เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

การเกษตรพร๎อมติดต้ังระบบ อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

โซลําเซลล์ ร๎อยละ 100

26 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพือ่ เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

การเกษตรพร๎อมติดต้ังระบบ อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

โซลําเซลล์ ร๎อยละ 100

27 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเกํา เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

28 โครงการขุดลอกคลองเกํา เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการกํอสร๎างตลาดชุมชน เพือ่ใช๎เป็นสถานทีส่ร๎างรายได๎ ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีรายได๎เพิม่ ประชาชนมีรายได๎ กองชําง

บริเวณหนองเลิง ให๎กับชุมชน ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ให๎สถานทีท่ํองเทีย่วหนอง ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนให๎ความ ประชาชนให๎ความ กองชําง

สถานทีท่ํองเทีย่วหนองเลิง เลิงเป็นทีร๎ู่จักอยํางแพรํหลาย สนใจมากขึน้ สนใจและมาทํองเทีย่ว

ร๎อยละ 50 เพิม่มากขึน้

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อําง เพือ่ให๎เป็นสถานทีท่ํองเทีย่ว ม.2 , 16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนให๎ความ ประชาชนให๎ความ กองชําง

เก็บน้ าห๎วยดินแดง และเป็นทีร๎ู่จักอยํางแพรํหลาย สนใจมากขึน้ สนใจและมาทํองเทีย่ว

ร๎อยละ 50 เพิม่มากขึน้

32 โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้ า เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

แคน อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

33 โครงการขุดลอกห๎วยแคน เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

34 โครงการขุดลอกห๎วยสาธารณะ เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

35 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

งบประมาณ

- 38 - 



แบบ ผ.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
         แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการขุดลอกห๎วยบง เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

36 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพือ่ให๎มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ มีน้ าใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง/

อยํางเพียงพอ เพือ่การเกษตร อยํางเพียงพอ กรมทรัพยากรฯ

ร๎อยละ 100

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอาชีพท าขนมไทย เพือ่ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิม่ ม. 15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

มากขึน้และลดปัญหาการวาํง ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

งาน การวาํงงานได๎

2 โครงการฝึกอาชีพ (เสริมสวย, เพือ่ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิม่ ม. 15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ประชาชนมีรายได๎ ส านักปลัด

พรมเช็ดเท๎า) มากขึน้และลดปัญหาการวาํง ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

งาน การวาํงงานได๎

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาการเรียนการ เพือ่เด็กจะได๎รับการจัดการศึก เด็กได๎รับการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การพัฒนาหลักสูตร เด็กเล็กได๎รับการพัฒนา กองการศึกษา

สอนตามหลักสูตรปฐมวยั ษาตามหลักสูตรการศึกษา ครบทัง้ 4 ด๎าน ร๎อยละ 100 ตามวยัและเต็มศักยภาพ

ปฐมวยัแหํงชาติ

2 โครงการพัฒนาเด็กเล็กวถิีพุทธ บูรณาการการจัดกิจกรรมใน ศพด.ทัง้ 6 แหํง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ100 ของ มีการบูรณาการบริหาร กองการศึกษา

สังคม ความพึงพอใจผ๎ูเข๎า จัดการศึกษาอยํางเป็น

รํวมกิจกรรม รูปธรรมมากขึน้

3 โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ เพือ่สํงเสริมบรรยากาศทีเ่อือ้ ศพด.ทัง้ 6 แหํง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ100 ของ มีบรรยากาศทีดี่ทีเ่อือ้ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ตํอการเรียนร๎ู ความพึงพอใจผ๎ูเข๎า อ านวยตํอการเรียนร๎ู

ใช๎สถานที่

4 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เพือ่เป็นการยกระดับของศูนย์ ศพด.ทัง้ 6 แหํง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ กองการศึกษา

เล็กให๎ได๎มาตรฐานและเป็นที่ พัฒนาเด็กให๎ได๎มาตรฐาน ได๎มาตรฐาน ได๎มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ ร๎อยละ 100 ยอมรับจากชุมชน

5 โครงการอบรม/ประชุมผ๎ูปกครองเพือ่เป็นการสํงเสริมการเพิม่ ผ๎ูปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ100 ผ๎ูปกครองสามารถสํง กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาและเล้ียงดู ศักยภาพในการเล้ียงดูบุตร จ านวน 200 คน ความพึงพอใจของผ๎ู เสริมและเพิม่ศักยภาพ

บุตร เข๎าอบรม ให๎แกํบุตรได๎อยํางมี

ประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดคํายกิจกรรมและ เพือ่เผยแพรํผลงานและความ แสดงผลงานปีละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ100 ผลงานของเด็กได๎รับการ กองการศึกษา

แสดงผลงาน ก๎าวหน๎าของการจัดการศึกษา 1 คร้ัง ของผลความส าเร็จ เผยแพรํอยํางเต็มที่

ในการจัดงาน

7 โครงการสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียน เพือ่พัฒนาเด็กนักเรียนให๎มี นักเรียนจ านวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาการของ เด็กเล็กได๎รับการพัฒนา กองการศึกษา

ด๎านตํางๆ ความร๎ูด๎านตํางๆ ส าหรับน าไป 100 คน เด็กนักเรียนร๎อยละ ตามวยัและเต็มศักยภาพ

ใช๎ในชีวติประจ าวนั 100

8 โครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรม เพือ่ให๎การบริหารและจัดการ มีคณะกรรมการการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรมทีน่ า เด็กมีนวตักรรมและกิจ กองการศึกษา

ด๎านการศึกษา ศึกษาเป็นไปอยํางมีระบบบน พัฒนาการศึกษา มาจัดการศึกษา กรรมทีห่ลากหลายเพือ่

พืน้ฐานการมีสํวนรํวม ศาสนาและวฒันธรรม เสริมการจัดประสบการณ์

ของ อบต. การเรียนร๎ู

9 โครงการจัดกิจกรรมส าคัญตํางๆ เพือ่ให๎เด็กได๎รับการพัฒนา เด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ100 เด็กนักเรียนได๎ทราบถึง กองการศึกษา

ทัง้ในศาสนาและสถาบันพระมหาความพร๎อมทัง้ 4 ด๎าน จ านวน 50 คน ของผลความส าเร็จ ความส าคัญของวนัส าคัญ

กษัตริย์ฯ ในการจัดงาน ตํางๆ และได๎รํวมกิจกรรม

ทุกคน

10 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ให๎เด็กเกิดการการเรียนร๎ู เด็กเล็กสังกัด อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ100 เด็กเกิดการเรียนร๎ูอยําง กองการศึกษา

เพือ่เสริมสร๎างพัฒนาการให๎เด็ก อยํางมีความสุขจากประสบ- ศรีวชิัย จ านวน ของความพึงพอใจเด็ก มีความสุขจากประสบ

นักเรียน การณ์และสถานทีจ่ริง 200 คน ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ การณ์และสถานทีจ่ริง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพือ่ให๎เด็กมีอาหารกลางวนั เด็กนักเรียนในพืน้ที่ 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร๎อยละ 100ของ เด็กมีรํางกายสมบูรณ์ กองการศึกษา

รับประทานครบทุกคน ต าบลศรีวชิัย พัฒนาการเด็กนัก เจริญเติบโตตามวยั

เรียน

12 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เพือ่ให๎เด็กนักเรียนได๎รับสาร เด็กนักเรียนในพืน้ที่ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร๎อยละ 100ของ เด็กมีรํางกายสมบูรณ์ กองการศึกษา

อาหารทีค่รบถ๎วน ต าบลศรีวชิัย พัฒนาการเด็กนัก เจริญเติบโตตามวยั

เรียน

13 โครงการประกันคุณภาพการ เพือ่ให๎สถานศึกษามีระบบการ ศพด.ทุกแหํง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ100ของ สถานศึกษาได๎รับการ กองการศึกษา

ศึกษา ประกันคุณภาพทัง้ภายในและ การผํานการประเมิน พัฒนาทีม่ีประสิทธภิาพ

ภายนอก ของทุกศพด.

14 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคําใช๎ เพือ่ให๎เด็กปฐมวยัมีวสัดุอุปกรณ์ เด็กใน ศพด.ทัง้ 6 282,500 282,500 282,500 282,500 282,500 ร๎อยละ 100 ของ เด็กมีวสัดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะกองการศึกษา

จํายในการศึกษา ทีเ่หมาะสมและเพียงพอส าหรับ แหํง อายุ 2 -5 ปี จ านวนเด็กใน ศพด. สมและเพียงพอในการ

-หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียน จ านวน เรียนการสอนและสํง

-เคร่ืองแบบนักเรียน การสอนเพือ่สํงสเริมพัฒนาการ 200 คน เสริมพัฒนาการของเด็ก

-กิจกรรมเพือ่พัฒนาผ๎ูเรียน ของเด็ก อยํางมีประสิทธภิาพ

-คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ

- 44 - 



แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการประเมินคุณภาพการจัด เพือ่ให๎สถานศึกษามีการพัฒนา ศพด.ทุกแหํง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ100ของ สถานศึกษาได๎รับการ กองการศึกษา

การศึกษา ตรงตามมาตรฐานทีก่ระทรวง การผํานการประเมิน พัฒนาทีม่ีประสิทธภิาพ

ก าหนด ของทุกศพด.

16 โครงการฝึกอบรมครูบุคลากร เพือ่ให๎ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากร 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนผ๎ูทีผํ่านการ ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา

ทางการศึกษา ศึกษาได๎รับการพัฒนา ของกองการศึกษา อบรม ร๎อยละ 100 การศึกษามีความร๎ูและ

ทุกคน ความเชีย่วชาญมากยิง่ขึน้

17 โครงการจัดท าและพัฒนาหลัก เพือ่ให๎สถานศึกษามีหลักสูตร ศพด.ทัง้ 6 แหํง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หลักสูตรทีผํ่านการ มีหลักสูตรทีต่รงกับ กองการศึกษา

สูตร ใช๎ในการจัดประสบการณ์การ พัฒนาร๎อยละ 100 ความต๎องการและเป็น

เรียนร๎ูส าหรับเด็ก ทีย่อมรับของท๎องถิน่

18 โครงการระดมทรัพยากรและการ เพือ่ให๎มีงบประมาณในการพัฒ นักเรียนใน ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของผล มีงบประมาณทีเ่พียงพอ กองการศึกษา

ลงทุนเพือ่การศึกษา นาด๎านการศึกษา ศาสนาและ ทุกคน สัมฤทธิข์องกิจกรรม ในการจัดการศึกษาใน

วฒันธรรม ทุกระดับชัน้

19 โครงการห๎องสมุดเคล่ือนที่ เพือ่เป็นแหลํงเรียนร๎ูทีเ่ข๎าถึง แหลํงเรียนร๎ูเคล่ือนที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของจ านวน ประชาชนมีแหลํงเรียนร๎ู กองการศึกษา

ประชาชนอยํางทัว่ถึง แหลํงเรียนร๎ูทีเ่กิดใหมํ ให๎หาความร๎ูเพิม่เติม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดเพือ่ควบคุมจ านวนสุนัขและแมวฉีดวคัซีนนัขและแมว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดการเกิดโรคพิษ สุนัขและแมวมีภูมิค๎ุมกัน ส านักปลัด

ภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามปณิ ซ่ึงเป็นพาหะทีส่ าคัญของโรค ปีละ 1 คร้ัง สุนัขบ๎าในพืน้ที่ โรคพิษสุนัขบ๎าอยํางมี

ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระพิษสุนัขบ๎าให๎อยูใํนจ านวนที่ ร๎อยละ 90 ประสิทธภิาพ

เจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย พอเหมาะ เพือ่สะดวกตํอการ

ลักษณ์ อัครราชกุมารี ควบคุมโรค

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบ เพือ่ปูองกันและควบคุมโรคไข๎ ต.ศรีวชิัย 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถควบคุมโรค ประชาชนมีการปูองกัน ส านักปลัด

คุมโรคไข๎เลือดออก เลือดออกระบาดภายในชุมชน ไข๎เลือดออกในชุมชน และควบคุมโรคไข๎เลือด

ร๎อยละ 90 ออกอยํางมีประสิทธภิาพ

3 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ เพือ่ขับเคล่ือนโครงการพระราช ต.ศรีวชิัย 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ร๎อยละ100 ของ ประชาชนมีการด าเนิน ส านักปลัด

ด๎านสาธารณสุข ด าริในกิจกรรมตํางๆ ให๎มีความ ความพึงพอใจในการ กิจกรรมตามพระราชด าริ

เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ จัดกิจกรรม ได๎อยํางมีประสิทธภิาพ

บริบทของพืน้ที่

4 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบ เพือ่ปูองกันและควบคุมโรค ต.ศรีวชิัย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า ประชาชนสามารถปูอง ส านักปลัด

คุมโรคติดตํอ ติดตํอในพืน้ทีต่ าบลศรีวชิัย รับการฝึกอบรมมีความกันและควบคุมโรคติดตํอ

ร๎ูมากยิง่ขึน้ ทีเ่กิดขึน้ในเขตต าบล

ศรีวชิัย

5 โครงการการบริการการแพทย์ เพือ่ชํวยเหลือประชาชนในเขต ประชาชน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 ร๎อยละ 90 ของความสามารถชํวยเหลือประชา ส านักปลัด

ฉุกเฉิน ต าบลศรีวชิัย ต.ศรีวชิัย พึงพอใจในการใช๎ ชนทีไ่ด๎รับความเดือดร๎อน

บริการ ได๎อยํางทันทํวงที

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการอบรมการบริการการ เพือ่ให๎ผ๎ูปฏิบัติงานการแพทย์ ผ๎ูปฏิบัติงานการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า ผ๎ูปฏิบัติงานมีความร๎ู ส านักปลัด

แพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินมีความร๎ูความเข๎าใจใน แพทย์ฉุกเฉิน (FR) รับการฝึกอบรมได๎รับ ความเข๎าใจในการชํวย

การปฏิบัติงานชํวยเหลือประชา ความร๎ู เหลือประชาชนเมือ่เกิด

ชนเมือ่เกิดอุบัติเหตุ เหตุอยํางมีคุณภาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ให๎ความร๎ูแกํเด็ก เพือ่ให๎เด็ก - เยาวชนและนัก เด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ100 ของ เด็ก เยาวชน และนัก กองการศึกษา

และเยาวชน เรียนมีความร๎ู ความเข๎าใจใน จ านวน  150 คน ความพึงพอใจในการ เรียนเกิดการใฝุร๎ูในเร่ือง

เร่ืองตํางๆ และทันตํอเหตุการณ์ จัดกิจกรรม ตํางๆ และร๎ูเทําทันสถาน

ปัจจุบัน การณ์ปัจจุบันและการ

เปล่ียนแปลงของโลก

ปัจจุบัน

2 อุดหนุนโครงการรวมน้ าใจต๎าน เพือ่ให๎สังคมสงเคราะห์ราษฎร กิง่กาชาด อ าเภอ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 80 ของราษ ประชาชนทีไ่ด๎รับการ ส านักปลัด

ภัยยามยาก ทีป่ระสบความเดือดร๎อน วานรนิวาส ฎรทีไ่ด๎รับความเดือด ชํวยเหลือเมือ่ประสบ

ภายในอ าเภอวานรนิวาส ร๎อนได๎รับการชํวยเหลือ ความเดือดร๎อนอยําง

ทันทํวงที

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เพือ่ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับ เด็กและเยาวชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ู เด็กและเยาวชนมีศักย ส านักปลัด

และเยาวชน การพัฒนาศักยภาพด๎านตํางๆ ในเขตต าบลศรีวชิัย เข๎ารํวมอบรมได๎รับ ภาพในการปฏิบัติหน๎าที่

การพัฒนาศักยภาพ ในด๎านตํางๆมากยิง่ขึน้

ด๎านตํางๆ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ให๎ผ๎ูสูงอายุดูแลสุขภาพ ร๎ู ผ๎ูสูงอายุรายใหมํ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ู ผ๎ูสูงอายุสามารถดูแล ส านักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ สิทธปิระโยชน์ของตนและตรวจ ในเขตต.ศรีวชิัย เข๎ารับการฝึกอบรม สุขภาพ ร๎ูสิทธปิระโยชน์

เช็คสุขภาพเบือ้งต๎นของตนเองได ได๎รับความร๎ูอยําง ของตนและสามารถ

เต็มที่ ตรวจเช็คสุขภาพเบือ้ง

ต๎นของตนเองได๎อยํางมี

ประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม คนพิการในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ู คนพิการสามารถดูแล ส านักปลัด

คนพิการ สามารถดูแลสุขภาพ คัดกรอง ต.ศรีวชิัย เข๎ารับการฝึกอบรม สุขภาพ ร๎ูสิทธปิระโยชน์

สุขภาพของตนเองเบือ้งต๎นได๎ ได๎รับความร๎ูอยําง ของตนและสามารถ

เต็มที่ ตรวจเช็คสุขภาพเบือ้ง

ต๎นของตนเองได๎อยํางมี

ประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ

- 49 - 



แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอาชีพคนพิการ เพือ่ให๎ผ๎ูพิการได๎มีอาชีพทีม่ัน่ ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีรายได๎เพิม่มากขึน้ ผ๎ูพิการมีรายได๎ ส านักปลัด

ท าเฟอร์นิเจอร์ คง เพิม่ศักยภาพให๎แกํผ๎ูพิการ ร๎อยละ 80 เพิม่มากขึน้ ลดปัญหา

การวาํงงานได๎

2 โครงการประชุมประชาคม เพือ่รับฟังปัญหา แนวทาง ต.ศรีวชิัย 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ปัญหามีแนวทาง ลดปัญหาตํางๆ ส านักปลัด

ต าบลศรีวชิัย การแก๎ไขปัญหา และแลกเปล่ียน แก๎ไขได๎ ร๎อยละ 80 ภายในต าบลศรีวชิัย

ความคิดเห็นของตัวแทนจาก ได๎อยํางมีประสิทธิ

ทุกภาคสํวนในเขต ต.ศรีวชิัย ภาพ

3 อุดหนุนกองทุนสวสัดิการออม เพือ่ให๎การด าเนินงานของ กองทุนสวสัดิการฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงานของ การด าเนินงานของ ส านักปลัด

วนัละบาท กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล กองทุนมีประสิทธิ กองทุนมีประสิทธิ

ศรีวชิัยมีประสิทธภิาพ ภาพเพิม่ร๎อยละ 80 ภาพเพิม่มากขึน้

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ให๎ผ๎ูด๎อยโอกาส/คนไร๎ทีพ่ึง่ ผ๎ูด๎อยโอกาส/คนไร๎ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า ผ๎ูด๎อยโอกาส/คนไร๎ที่ ส านักปลัด

ผ๎ูด๎อยโอกาส/คนไร๎ทีพ่ึง่ ทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ ทีพ่ึง่ในเขต อบต. รํวมอบรมได๎รับการ พึง่มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ศรีวชิัย พัฒนาคุณภาพชีวติ

ด๎านตํางๆ

5 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี เพือ่ให๎กลํุมสตรีได๎รับการพัฒนา กลํุมสตรีในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า กลํุมสตรีมีบทบาทและ ส านักปลัด

และมีบทบาทในสังคมมากขึน้ ต.ศรีวชิัย รับการอบรมได๎รับ ความส าคัญในสังคม

การพัฒนาในด๎าน มากยิง่ขึน้

ตํางๆ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวนัเด็กแหํงชาติ เพือ่ให๎เด็กได๎มีการแสดงออก เด็ก ศพด.ทัง้ 6 แหํง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 ของ เด็กได๎รํวมกิจกรรม และ กองการศึกษา

ถึงความสามารถ มีความกล๎า จ านวน 500 คน จ านวนผ๎ูมารํวม มีการแสดงความสามารถ

แสดงออก กิจกรรม ของตนเองอยํางเต็มที่

2 โครงการสํงเสริมการจัดการแขํง เพือ่ให๎บุคคลกลํุมพิเศษได๎รับ บุคคลกลํุมพิเศษ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 ของ กลํุมคนพิเศษเป็นทีย่อม กองการศึกษา

ขันกีฬากลํุมพิเศษ การพัฒนาความสามารถ ในเขต ต.ศรีวชิัย จ านวนผ๎ูมารํวม รับของสังคมมากขึน้มี

กิจกรรม การพัฒนาความสามารถ

อยํางมีประสิทธภิาพ

3 โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพ เพือ่สํงเสริมให๎ประชาชนได๎ออก ปีละ 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 90 ของ ประชาชนมีสุขภาพรําง กองการศึกษา

ติด ก าลังกายและหํางไกลยาเสพติด จ านวนผ๎ูมารํวม กายแข็งแรง หํางไกล

กิจกรรม ยาเสพติดและมีกิจกรรม

รํวมกันมากยิง่ขึน้

4 โครงการสํงเสริมการแขํงขันกีฬา เพือ่สํงเสริมให๎ประชาชนได๎ ปีละ 2 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 90 ของ ประชาชนมีสุขภาพรําง กองการศึกษา

ระดับตํางๆ ออกก าลังกาย จ านวนผ๎ูมารํวม กายแข็งแรง มีกิจกรรม

กิจกรรม รํวมกันมากยิง่ขึน้

5 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูเกีย่ว เพือ่ให๎เด็ก เยาวชนและประชา ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 ของ ประชาชนมีสุขภาพรําง กองการศึกษา

กับการออกก าลังกายและนันทนาชนทัว่ไปมีความร๎ูในการออก ศรีวชิัย จ านวนผ๎ูมารํวม กายแข็งแรง มีกิจกรรม

การ ก าลังกาย กิจกรรม รํวมกันมากยิง่ขึน้

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจ- เพือ่ให๎ประชาชนได๎ออกก าลัง ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 ของ ประชาชนมีสุขภาพรําง กองการศึกษา

กรรมการออกก าลังกายเต๎นแอ กายรํวมกัน ศรีวชิัย จ านวนผ๎ูมารํวม กายแข็งแรง มีกิจกรรม

โรบิคแดนซ์/ร าไม๎พอง กิจกรรม รํวมกันมากยิง่ขึน้

7 โครงการอบรมคุณธรรมจริย- เพือ่ให๎เด็ก เยาวชน และประชา ปีละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ของ เด็ก เยาวชนและประชา กองการศึกษา

ธรรมภูมิปัญญาท๎องถิน่ ชนทัว่ไปมีความรักและหวงแหน จ านวนผ๎ูมารํวม ชนเกิดความรักและหวง

ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิน่ กิจกรรม แหนประเพณีและภูมิ

ปัญญาท๎องถิน่มากยิง่ขึน้

8 โครงการเข๎าคํายธรรมะ เพือ่ให๎เด็กและเยาวชน ได๎สํง ปีละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ของ เด็ก เยาวชนมีจิตส านึก กองการศึกษา

เสริมศาสนาวฒันธรรม ประเพณี จ านวนผ๎ูมารํวม ทีดี่ตํอศาสนา วฒันธรรม

ท๎องถิน่ กิจกรรม ประเพณีท๎องถิน่ทีดี่ยิง่ขึน้

9 โครงการจัดท าข๎อมูลวฒันธรรม เพือ่ให๎มีแหลํงข๎อมูลทีงํ่ายตํอ ต.ศรีวชิัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 100 ของ มีแหลํงข๎อมูลทีงํ่ายตํอ กองการศึกษา

ท๎องถิน่ การสืบค๎น ข๎อมูลทีต๎่องการ การสืบค๎นอยํางมีประ-

สืบค๎น สิทธภิาพ

10 อุดหนุนกิจกรรมจัดงานประจ า เพือ่ให๎ประชาชนทุกคนได๎รํวม สภาวฒันธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 100 ของ ประชาชนได๎มีสํวนรํวม กองการศึกษา

ต าบลศรีวชิัย กิจกรรมประเพณีของท๎องถิน่ ต าบล ความถึงพอใจในการ ในการจัดกิจกรรมของ

จัดกิจกรรม ต าบลอยํางมีประสิทธิ

ภาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 อุดหนุนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี เพือ่ให๎ประชาชนทุกคนได๎รํวม สภาวฒันธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 100 ของ ประชาชนได๎มีสํวนรํวม กองการศึกษา

ตํางๆ ในอ าเภอวานรนิวาส กิจกรรมประเพณีของท๎องถิน่ อ าเภอวานรนิวาส ความถึงพอใจในการ ในการจัดกิจกรรมของ

จัดกิจกรรม อ าเภออยํางมีประสิทธิ

ภาพ

12 โครงการสํงเสริมศาสนา วฒัน- เพือ่ให๎ประชาชนทุกคนในต าบล ปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ ประชาชนได๎มีสํวนรํวม กองการศึกษา

ธรรม ประเพณีท๎องถิน่ เชํน ได๎มีสํวนรํวมในงานประเพณี ความถึงพอใจในการ ในการจัดกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง, ประเพณี ตํางๆ จัดกิจกรรม อยํางมีประสิทธิ

สงกรานต์, ประเพณีเข๎าพรรษา ภาพ

ประเพณีวนัออกพรรษา, ประเพณี

วนัวสิาขบูชา ฯลฯ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงห๎องน้ าส าหรับ เพือ่ให๎เด็กได๎มีห๎องน้ าทีเ่หมาะ ศพด.ทัง้ 6 แหํง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ เด็กมีห๎องน้ าทีเ่หมาะสม กองชําง

เด็ก/เคร่ืองสุขภัณฑ์ สมกับวยัอยํางเพียงพอ ความพึงพอใจของผ๎ู กับวยัอยํางมีประสิทธิ

ใช๎บริการ ภาพ

2 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน เพือ่ให๎เด็กมีพืน้ทีใ่นการท ากิจ ศพด.ทัง้ 6 แหํง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนมีพืน้ทีก่าร กองชําง

ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด กรรมสํงเสริมการเรียนร๎ูผําน พัฒนาการเด็ก ท ากิจกรรมสํงเสริมการ

อบต.ศรีวชิัย การเลํนในรูปแบบตํางๆ เรียนร๎ูผํานการเลํนใน

รูปแบบตํางๆ อยํางมี

ประสิทธภิาพ

3 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็ก เพือ่ให๎การพัฒนาการศึกษาได๎ จ านวน 1 แหํง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละ 90 ของ มีสถานศึกษาระดับ กองชําง

เล็กสังกัด อบต.ศรีวชิัย รับการพัฒนาอยํางตํอเนือ่งและ พัฒนาการการศึกษา ปฐมวยัทีส่ามารถพัฒนา

มีคุณภาพสูงสุด ของเด็ก การศึกษาของเด็กได๎

อยํางมีประสิทธภิาพ

4 โครงการปรับปรุง/ตํอเติมอาคาร เพือ่ให๎การพัฒนาการศึกษาได๎ ศพด.ทัง้ 6 แหํง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละ 90 ของ มีสถานศึกษาระดับ กองชําง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.รับการพัฒนาอยํางตํอเนือ่งและ พัฒนาการการศึกษา ปฐมวยัทีส่ามารถพัฒนา

ศรีวชิัย มีคุณภาพสูงสุด ของเด็ก การศึกษาของเด็กได๎

อยํางมีประสิทธภิาพ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
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แบบ ผ.02

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกํอสร๎างสระวาํยน้ า เพือ่ให๎เด็กมีพืน้ทีใ่นการท ากิจ จ านวน 1 แหํง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนมีพืน้ทีใ่น กองชําง

ส าหรับเด็กปฐมวยั กรรมสํงเสริมการเรียนร๎ูผําน พัฒนาการการศึกษา การท ากิจกรรมสํงเสริม

การเลํนในรูปแบบตํางๆ ของเด็ก การเรียนร๎ูผํานการเลํน

ในรูปแบบตํางๆ 

อยํางมีประสิทธภิาพ

6 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน เพือ่ให๎เด็ก เยาวชนและประชา จ านวน 3 แหํง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนลานกีฬาใน ประชาชนมีสุขภาพ กองชําง

ชนทัว่ไปมีสถานทีอ่อกก าลัง ชุมชน รํางกายทีแ่ข็งแรงและ

กาย มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

7 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ให๎ประชาชนมีสถานทีพ่ัก จ านวน 1 แหํง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ ประชาชนมีสถานทีพ่ัก กองชําง

ผํอนหยํอนใจ ความพึงพอใจของ ผํอนหยํอนใจ และเป็น

ผ๎ูมาใช๎บริการ ทีจ่ัดกิจกรรมออกก าลัง

กายอยํางมีประสิทธภิาพ

8 โครงการกํอสร๎างศูนย์เด็กและ เพือ่ให๎เด็ก และเยาวชนมีสถาน จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 100 ของ เด็ก และเยาวชนมีสถาน กองชําง

เยาวชน ทีร่วมกลํุม และสร๎างกิจกรรม ม.8 ความพึงพอใจของ ทีแ่ละแสดงออกถึง

ทีส่ร๎างสรรค์ ผ๎ูมาใช๎บริการ บทบาททางสังคมและ

เป็นทีย่อมรับมากยิง่ขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพือ่ส ารวจทรัพยากรในพืน้ที่ ต.ศรีวชิัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ทรัพยากรปุาธรรมชาติ ส านักปลัด

เพือ่ปกปักพืน้ทีปุ่าธรรมชาติ ร๎อยละ 100 ยังคงอยูใํนพืน้ทีสื่บไป

ด้ังเดิมให๎คงอยูสืํบไป ประชาชนมีจิตส านัก

เพือ่สร๎างจิตส านึกในการรัก รักษาดูแลปุา

ษาอนุรักษ์ดูแลพันธุไ์ม๎

2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ- เพือ่ลดภาวะวกิฤติการณ์ด๎าน ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ลดภาวะวกิฤติการณ์ ส านักปลัด

เกียรติ ทรัพยากรปุาไม๎ ทรัพยากร ร๎อยละ 100 ด๎านทรัพยากรปุาไม๎

น้ า ภาวะโลกร๎อนและภัย ทรัพยกรน้ า ลดภาวะ

พิบัติทางธรรมชาติ โลกร๎อนและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

3 โครงการปลูกหญ๎าแฝก เพือ่เป็นการปูองกันดินถลํม ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ปูองกันดินถลํมน้ า ส านักปลัด

น้ าทํวมพืน้ทีล่าดชัน ริมถนน ร๎อยละ 100 ทํวมพืน้ทีล่าดชัน

ริมคลอง รวมทัง้พืน้ทีอ่ืน่ๆ ริมคลอง ริมถนน

ตามความเหมาะสม รวมถึงพืน้ทีว่กิฤติ

และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ตาม

ความเหมาะสม

4 โครงการปลํอยปลาในทีส่าธาร เพือ่เป็นการเพาะพันธุป์ลาน้ า ม.11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลาน้ าจืดเพิม่ขึน้ มีพันธป์ลาเพิม่มากขึน้ ส านักปลัด

ณะ จืดและเป็นแหลํงอาหารให๎ ร๎อยละ 100 และเป็นแหลํงอาหาร

กับประชาชน ของชุมชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปลูกปุาในทีส่าธารณะ เพือ่ลดภาวะวกิฤติการณ์ด๎าน ม. 13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชน ต.ศรีวชิัย ลดภาวะวกิฤติการณ์ ส านักปลัด

หนองแสง ทรัพยากรปุาไม๎ ทรัพยากร ร๎อยละ 100 ด๎านทรัพยากรปุาไม๎

น้ า ภาวะโลกร๎อนและภัย ทรัพยกรน้ า ลดภาวะ

พิบัติทางธรรมชาติ โลกร๎อนและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

6 โครงการปลํอยปลาในทีส่าธาร เพือ่เป็นการเพาะพันธุป์ลาน้ า ม.10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลาน้ าจืดเพิม่ขึน้ มีพันธป์ลาเพิม่มากขึน้ ส านักปลัด

ณะประโยชน์ จืดและเป็นแหลํงอาหารให๎ ร๎อยละ 100 และเป็นแหลํงอาหาร

กับประชาชน ของชุมชน

7

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแก๎ไขปัญหาส่ิงแวด เพือ่ให๎มีการคัดแยกขยะและ ม.5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การคัดแยกขยะถูก มีการคัดแยกขยะ ส านักปลัด

ล๎อม (ขยะ) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ วธิ ีร๎อยละ 80 อยํางมีประสิทธภิาพ

ชุมชน

2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูพร๎อมฝาปิดภายใน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

หมูบํ๎าน ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูพร๎อมฝาปิดภายใน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

หมูบํ๎าน ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

4 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูพร๎อมฝาปิดภายใน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

หมูบํ๎าน ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูพร๎อมฝาปิดจากหน๎า น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

บ๎านนางจุรารัตน์ ไชยยศ ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูจากส่ีแยกบ๎านโนน- น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

อุดม - บ๎านโนนสวาท ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

7 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

8 โครงการกํอสร๎างบํอทิง้ขยะ เพือ่เป็นแหลํงก าจัดขยะของ ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาขยะใน มีทีท่ิง้ขยะเป็นสัดสํวน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน หมูบํ๎านอยํางเป็นสัดสํวน ครัวเรือน ร๎อยละ และมีประสิทธภิาพ

80

9 โครงการกํอสร๎างร้ัวล๎อมที่ เพือ่เป็นการรักษาเขตพืน้ที่ ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาการบุกรุก สามารถรักษาพืน้ที่ กองชําง

สาธารณะประโยชน์ (ปุาช๎า) สาธารณะประโยชน์ (ปุาช๎า) เขตพืน้ทีส่าธารณะ สาธารณะประโยชน์

ไมํให๎เกิดการรุกล้ า ร๎อยละ 100 อยํางมีประสิทธภิาพ

10 โครงการล๎อมร้ัวทีท่ิง้ขยะของ เพือ่เป็นการปูองกันขยะในบํอ ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาขยะปลิว สามารถก าจัดขยะ กองชําง

หมูบํ๎าน ปลิวออกจากบํอ ร๎อยละ 100 ในบํออยํางมีประสิทธิ

ภาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

หน๎า รร.บ๎านโนนอุดม น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

12 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูจากบ๎านนายกงใจ อุปสัย น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

-บ๎านนายสุนทร  บุตรเพ็ง ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

13 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูจาก รร.บ๎านห๎วยแสง - น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

แยกถนนใหญํ (ฝ่ัง รร.) ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

14 โครงการออกเอกสารสิทธิท์ี่ เพือ่เป็นการชีแ้นวเขตทีส่าธาร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดการบุกรุกทีส่าธาร สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

สาธารณะ (นสล.) ณะและปูองกันการรุกล้ าที่ ณะร๎อยละ 100 การรุกล้ าทีส่าธารณะ

สาธารณะประโยชน์ ประโยชน์อยํางมี

ประสิทธภิาพ

15 โครงการซํอมแซมรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูจากหน๎าบ๎านนายส ารอง น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

พรมวงั ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

17 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

18 โครงการกํอสร๎างเตาเผาขยะ เพือ่แก๎ไขปัญหาขยะของชุมชน ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาขยะ สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

ร๎อยละ 100 ขยะของชุมชนอยํางมี

ประสิทธภิาพ

19 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

20 โครงการวางทํอระบายน้ าภายใน เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

หมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
         แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาน้ าทํวม สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

รูปตัวยูภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายในหมูบํ๎าน ขังภายในหมูบํ๎าน น้ าทํวมขังภายใน

ร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมีประสิท

ธภิาพ

22 โครงการปรับปรุงบํอขยะชุมชน เพือ่แก๎ไขปัญหาขยะของชุมชน ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาขยะ สามารถแก๎ไขปัญหา กองชําง

ร๎อยละ 100 ขยะของชุมชนอยํางมี

ประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาความร๎ูความเข๎าใจ คณะผ๎ูบริหาร, 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 80 ของ มีการพัฒนาความร๎ู ส านักปลัด

เพือ่เพิม่พูนประสิทธภิาพการบริ เกีย่วกับโครงการสร๎างการบริ ส.อบต. พนักงานสํวน ความพึงพอใจของ ความเข๎าใจในงานทีป่ฏิ

หารงานของคณะผ๎ูบริหาร ส.อบตหารและการจัดการแกํบุคลากร ต าบลและพนักงาน กลํุมเปูาหมาย บัติอยํางมีประสิทธภิาพ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงาน จ๎าง

จ๎าง

2 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักย- เพือ่ปรับเปล่ียนวธิคิีด วธิกีาร คณะผ๎ูบริหาร, 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 80 ของ มีการพัฒนาแนวคิด ส านักปลัด

ภาพบุคลากรของ อบต.ศรีวชิัย ท างานของบุคลากรให๎มีประ-  พนักงานสํวนต าบล ความพึงพอใจของ วธิกีารปฏิบัติให๎มีประ

หลักสูตรลดขัน้ตอนการท างาน สิทธภิาพ และพนักงานจ๎าง กลํุมเปูาหมาย สิทธภิาพมากยิง่ขึน้

บริการเป็นเลิศเพือ่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของประชาชน

3 โครงการติดปูายประชาสัมพันธ์ เพือ่ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน ต.ศรีวชิัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเร่ืองทีร๎่อง- ประชาชนรับร๎ูและมีชํอง ส านักปลัด

กรณีพบการทุจริต การปูองกันการทุจริต เรียนเกีย่วกับการ ทางในการร๎องเรียนการ

ทุจริตลดลง ทุจริตทีห่ลากหลาย

4 โครงการประกวดค าขวญัตํอต๎าน เพือ่สร๎างจิตส านึกด๎านจริยธรรม เด็ก/เยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 90 ของการ เด็ก เยาวชนมีคุณธรรม ส านักปลัด

การทุจริต และคุณธรรมให๎เด็กและเยาวชน ในต.ศรีวชิัย เข๎ารํวมกิจกรรม จริยธรรม ไมํยอมรับ 

พฤติกรรมการทุจริต

คอรัปชัน่อยํางมี

ประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปลูกฝังองค์ความร๎ูให๎มี เพือ่เสริมสร๎างพฤติกรรมในการ ผ๎ูบริหาร ส.อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 ของการ ผ๎ุเข๎าอบรมมีพฤติกรรม ส านักปลัด

ความเข๎าใจเกีย่วกับผลประโยชน์ ท างานทีสุ่จริต โปรํงใส ของ พนง.ทุกคนใน อบต. เข๎ารํวมกิจกรรม ในการท างานทีสุ่จริต

ทับซ๎อน พนง. อบต.ศรีวชิัย โปรํงใส มากยิง่ขึน้

6 โครงการให๎ความร๎ูแกํพนักงาน เพือ่ให๎พนง.จนท.และประชาชน ผ๎ูบริหาร ส.อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 ของการ ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ูความ ส านักปลัด

สํวนต าบลและประชาชนทัว่ไป ทัว่ไปมีความร๎ู ความเข๎าใจเกีย่ว พนง.ทุกคนใน อบต. เข๎ารํวมกิจกรรม เข๎าใจเกีย่วกับ พรบ.

เร่ือง พรบ.ข๎อมูลขําวสาร พ.ศ. กับ พรบ.ข๎อมูลขําวสารของ ข๎อมูลขําวสารของทาง

2540 ทางราชการ พ.ศ. 2540 ราชการ พ.ศ. 2540 

มากยิง่ขึน้

7 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ เพือ่ปรับปรุงแผนทีภ่าษีในเขต ต.ศรีวชิัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ มีข๎อมูลภาษีทีเ่ป็นปัจจุบัน กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน ต.ศรีวชิัยให๎มีข๎อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ข๎อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ท าให๎งานเก็บภาษีทีร่วด

เร็วและครบถ๎วน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

- 64- 



แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองชําง

ทางเข๎า-ออกและจุดเส่ียง ทรัพย์สินของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ ปลอดภัยในชิวติและ

และทรัพย์สินเพิม่ ทรัพย์สินมากขึน้

ขึน้ร๎อยละ 100

2 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

ทางเข๎าหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

3 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

4 โครงการติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองชําง

ตามจุดเส่ียง ทรัพย์สินของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ ปลอดภัยในชิวติและ

และทรัพย์สินเพิม่ ทรัพย์สินมากขึน้

ขึน้ร๎อยละ 100

5 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

แบบโซลําเซลล์ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

7 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎านพร๎อมสายดับ ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

8 โครงการติดต้ังกระจก ตามทาง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังกระจก ประชาชนมีความ กองชําง

แยกหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

สวาํงภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

สวาํงบ๎านนายสมาน ปุระ ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกํอสร๎างลูกระนาด เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของความพึง ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน พอใจผ๎ูใช๎เส๎นทาง ปลอดภัยในชิวติและ

ทรัพย์สินมากขึน้

11 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่รณรงค์และปูองกันและลด ประชาชนในเขตต าบล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร๎อยละ 90 ของการ มีการปูองกันและลด ส านักปลัด

ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ - อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล ศรีวชิัย ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนนในชํวง

สงกรานต์ ปีใหมํ - สงกรานต์ เทศกาลปีใหมํ - สงกรานต์

12 โครงการจัดประชุมชีแ้จงนโยบายเพือ่ชีแ้จงท าความเข๎าใจเกีย่ว- อปพร.ในต าบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 100 ของผ๎ู อปพร.มีความร๎ูความเข๎า ส านักปลัด

และพิธสีวนสนาม เนือ่งในวนั กับนโยบายของทางจังหวดัให๎ ศรีวชิัย เข๎ารับการอบรมมี ใจและตระหนักในอ านาจ

"อปพร." กับ อปพร. ความเข๎าใจทีม่ากขึน้ หน๎าทีข่องตนเองมากยิง่

ขึน้

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่ให๎อปพร.มีความสามารถ อปพร.ในต าบล 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร๎อยละ 100 ของผ๎ู อปพร.มีความสามารถ ส านักปลัด

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (จัดต้ัง) ในการชํวยเหลือประชาชน ศรีวชิัย เข๎ารับการอบรมมี ในการชํวยเหลือประชา

5 วนั ความเข๎าใจทีม่ากขึน้ ชนอยํางมีประสิทธภิาพ

14 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่ให๎อปพร.มีความสามารถ อปพร.ในต าบล 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร๎อยละ 100 ของผ๎ู อปพร.มีความสามารถ ส านักปลัด

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3 วนั ในการชํวยเหลือประชาชน ศรีวชิัย เข๎ารับการอบรมมี ในการชํวยเหลือประชา

ความเข๎าใจทีม่ากขึน้ ชนอยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการศูนย์ประสานงานพลัง เพือ่มีศูนย์ประสานงานเกีย่วกับ ต.ศรีวชิัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ80 ของ มีข๎อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ส านักปลัด

แผํนดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติดในชุมชน ข๎อมูลทีป่ระสานได๎ ในการประสานงานเกีย่ว

กับยาเสพติดอยํางมี

ประสิทธภิาพ

16 โครงการฝึกอบรมแนวปูองกัน เพือ่ให๎ประชาชนในเขตพืน้ที่ ประชาชน ต.ศรีวชิัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 100 ของผ๎ู ลดการเกิดไฟปุาในชุมชน ส านักปลัด

ไฟปุา ต าบลศรีวชิัยมีความร๎ูความเข๎า เข๎ารับการอบรมมี ได๎อยํางมีประสิทธภิาพ

ใจเกีย่วกับอันตรายและกฎ- ความเข๎าใจทีม่ากขึน้

หมายของไฟปุา

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

เส๎นวดัพระใหญํ ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

18 จากบ๎านนายสนอง อินคุณถึงนา ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

นายสมหวงั  คุณธรรม ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

19 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน หน๎าบ๎านนาง ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

จารุณี  แรํทอง ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการติดต้ังกระจก ตามทาง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังกระจก ประชาชนมีความ กองชําง

แยกหมูบํ๎านและจุดเส่ียง ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

21 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

รอบหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

22 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาสํองสวาํง ประชาชนมีความ กองชําง

พร๎อมสายดับ ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

23 โครงการติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังกระจก ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

24 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํงเพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังกระจก ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํงเพือ่ความปลอดภัยในชีวติและ ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดต้ังกระจก ประชาชนมีความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเส่ียงเพิม่ขึน้ ปลอดภัยในชิวติและ

ร๎อยละ 100 ทรัพย์สินมากขึน้

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตประปาจาก เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

วดัภูคอกม๎า - ทางเข๎าหมูบํ๎าน ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

2 โครงการซํอมแซมระบบประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตร (ทางฝายห๎วยแคน) การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

4 จัดซ้ือถังขยะประจ าหมูบํ๎าน เพือ่ให๎มีการจัดการขยะใน ม.5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปริมาณขยะใน มีการจัดการขยะใน กองชําง

พร๎อมรถเข็ญ หมูบํ๎าน/ประชาชนมีสํวนรํวม หมูบํ๎านร๎อยละ 100 หมูบํ๎านอยํางมี

ประสิทธภิาพ

5 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า เพือ่ท าให๎น้ าประปามีคุณภาพ ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คุณภาพน้ าประปา มีน้ าประปาในการ กองชําง

ประปาภายในหมูบํ๎าน ในการอุปโภค - บริโภค ร๎อยละ 100 อุปโภค - บริโภค

อยํางมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากส่ีแยก - หน๎าอบต.ศรีวชิัย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านขัวสูง - บ๎านชัยเจริญ และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านขัวสูง (ข๎างวดัภูคอกม๎า) และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน หน๎าบ๎านนาย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

สมบูรณ์ ศรีสิทธิ์ และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน หน๎าบ๎านนาย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

เตียง  ลือชัย และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน หน๎าบ๎านนาย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

สุดใจ  ปากดีสี และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

13 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ให๎มีเส๎นทางในการขนถําย ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การขนถํายสินค๎า ประชาชนใช๎เป็นเส๎น กองชําง

เพือ่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรและเพือ่ ทางการเกษตรสะดวก ทางในการขนถําย

ความสะดวกในการสัญจร เพิม่ขึน้ ร๎อยละ 100 ผลผลิตทางเกษตร

อยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการกํอสร๎างหอถังประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขตประปา ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

 

16 โครงการซํอมแซมศาลาอเนก เพือ่ให๎ประชาชนได๎มีสถานที่ ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได๎ใช๎ประ ประชาชนมีสถานที่ กองชําง

ประสงค์ ใช๎ประโยชน์และจัดกิจกรรม โยชน์ร๎อยละ 100 ใช๎ประโยชน์และจัด

ของชุมชน กิจกรรมของชุมชน

อยํางมีประสิทธภิาพ

17 โครงการวางทํอสํงน้ าเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ กองชําง

เกษตรด๎วยระบบโซลําเซลล์ การเกษตรอยํางเพียงพอและ ร๎อยละ 80 การเกษตรและลดราย

ลดรายจํายได๎ จํายได๎

18 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

19 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

21 โครงการกํอสร๎างลานคอนกรีต เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.15 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

ศาลาประชาคม ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากบ๎านนายจรวจ ทิพมงัอนิทร์ และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

- บ๎านตาดโตน และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

23 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ให๎มีเส๎นทางในการขนถําย ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การขนถํายสินค๎า ประชาชนใช๎เป็นเส๎น กองชําง

เพือ่การเกษตร สายบ๎านแก๎ง- ผลผลิตทางการเกษตรและเพือ่ ทางการเกษตรสะดวก ทางในการขนถําย

บ๎านหัวนา ความสะดวกในการสัญจร เพิม่ขึน้ ร๎อยละ 100 ผลผลิตทางเกษตร

อยํางมีประสิทธภิาพ

24 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ให๎มีเส๎นทางในการขนถําย ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การขนถํายสินค๎า ประชาชนใช๎เป็นเส๎น กองชําง

เพือ่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรและเพือ่ ทางการเกษตรสะดวก ทางในการขนถําย

ความสะดวกในการสัญจร เพิม่ขึน้ ร๎อยละ 100 ผลผลิตทางเกษตร

อยํางมีประสิทธภิาพ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ภายในหมูบํ๎านพร๎อมหอถังสูง ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นหอปูุตาถงึวดัตล่ิงเกษม และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

27 โครงการตํอเติมศาลาประชาคม เพือ่ใช๎เป็นสถานทีใ่นการจัด ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

พร๎อมห๎องน้ า กิจกรรมของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

28 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

สายบ๎านแกง๎ - บ๎านโนนสวาท และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

สายบ๎านแกง๎ - บ๎านนาเกษตร และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการซํอมแซมทํอประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

31 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นบ๎านผ๎ูชวํยผ๎ูใหญํบ๎าน - บ. และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

โนนสวาท และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

32 โครงการกํอสร๎างถนน คสล เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

รอบอาํงห๎วยดินแดง และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

33 โครงการลงดินลูกรังภายใน เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

หมูํบ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

34 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ให๎มีเส๎นทางในการขนถําย ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การขนถํายสินค๎า ประชาชนใช๎เป็นเส๎น กองชําง

เพือ่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรและเพือ่ ทางการเกษตรสะดวก ทางในการขนถําย

ความสะดวกในการสัญจร เพิม่ขึน้ ร๎อยละ 100 ผลผลิตทางเกษตร

อยํางมีประสิทธภิาพ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- 76 - 



แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการติดต้ังโซลําเซลล์เพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ กองชําง

การเกษตรและระบบประปา การเกษตรอยํางเพียงพอและ ร๎อยละ 80 การเกษตรและลดราย

หมูบํ๎าน ลดรายจํายได๎ จํายได๎

36 โครงการกํอสร๎างลานอเนก - เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

ประสงค์ (ลานตลาด) ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

37 โครงการซํอมแซม/ปรับปรุง เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

ศาลาประชาคม ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

38 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นจากบ๎านเลขที่ 216 - 188 และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

39 โครงการกํอสร๎างประปาถังสูง เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

หน๎าบ๎านนางสมยง วงค์เจริญ และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

41 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

หน๎าบ๎านนายวงเดือน ยางไชย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นหลังศาลาประชาคม ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

43 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นห๎วยสบนก - บ๎านนาเกษตร ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

44 โครงการกํอสร๎างบล็อคคอน- เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เวร์ิทเชือ่มบ๎านโนนสวาท - ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

บ๎านโนนแพง

45 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เพื่อการเกษตรรอบหมูํบ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

จากบ๎านนางจุพิต ผดุงค์ภัค ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

47 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตร สายบ๎านโนนอุดม การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

- บ๎านหัวนา พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นบ๎านนางบัวไล สารมโน และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

49 โครงการติดต้ังโซลําเซลล์เพื่อ เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ กองชําง

การเกษตร การเกษตรอยํางเพียงพอและ ร๎อยละ 80 การเกษตรและลดราย

ลดรายจํายได๎ จํายได๎

50 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ทางเชือ่มระหวาํงหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านโนนอดุม ม.2 - บ๎านหัวนา และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

หมู ํ4 และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

52 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านโนนอดุม ม.2 - บ๎านห๎วย และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

แสง ม.8 และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

53 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ทางไปห๎วยสบนก และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

54 โครงการกอํสร๎างประปาหอสูง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ขนาดบรรจ ุ12,000 ลิตร และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

(ศาลาประชาคม) และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

รอบอํางดินแดง และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ด๎านหลัง อบต.ศรีวชิยั และเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทางอา

กาศอยํางมีประสิทธภิาพ

57 โครงการกอํสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

58 โครงการติดต้ังพลังงานไฟฟูา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช๎ ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่ กองชําง

โซลําเซลล์เพื่อประปาภายใน การเกษตรอยํางเพียงพอและ ร๎อยละ 80 การเกษตรและลดราย

หมูบํ๎าน ลดรายจํายได๎ จํายได๎

59 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

60 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เพือ่การเกษตรสายบ๎านหัวนา ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

- บ๎านโนนสวาท

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการกํอสร๎างหอถังประปา เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขตประปา ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

62 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากบ๎านนายอาทิตย ์สีทรงฮาด ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

63 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากนานายกงัวาล จนัทมาลา ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

64 โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา เพือ่ให๎ประชาชนได๎มีสถานที่ ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได๎ใช๎ประ ประชาชนมีสถานที่ กองชําง

ประชาคม ใช๎ประโยชน์และจัดกิจกรรม โยชน์ร๎อยละ 100 ใช๎ประโยชน์และจัด

ของชุมชน กิจกรรมของชุมชน

อยํางมีประสิทธภิาพ

65 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

หน๎าบ๎านนายมัง พรมพินิจถึง ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

หน๎าบ๎านนายแฮด นามวนัดี

66 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

หน๎าบ๎านนายทศพล ศักด์ิหาญภพ ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ถึงทางแยกบ๎านขัวสูง - บ๎าน

นาเกษตร

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าในที่ เพือ่ใช๎ประชาชนมีห๎องน้ าใช๎ ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ100 ของ ประชาชนมีห๎องน้ าใช๎ กองชําง

สาธารณะ (ปุาชา๎) เวลาจัดกิจกรรมตํางๆ ของ ความพึงพอใจของ อยํางเพียงพอในการ

ชุมชน ประชาชน จัดกิจกรรมตํางๆ 

68 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นบ๎านนางอไุรวรรณ ทองเกาํ ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ถึงหนองบุงํเปือย

69 โครงการขยายเขตประปาหมูํบ๎าน เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

70 โครงการขยายเขตไฟฟูา บ๎าน เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

นายวชิาญน์ บุญรํุงถึงทีน่านาย การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

ณรงค์ บุตรเพ็ง พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

71 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นนานายมัง พรมพินิจ ถึงนา ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

นายอุทัย  ยงพรม 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 โครงการขยายเขตระบบทํอน้ า เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ประปา ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

73 โครงการกํอสร๎างศาลาประชาคม เพือ่ให๎ประชาชนได๎มีสถานที่ ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได๎ใช๎ประ ประชาชนมีสถานที่ กองชําง

ใช๎ประโยชน์และจัดกิจกรรม โยชน์ร๎อยละ 100 ใช๎ประโยชน์และจัด

ของชุมชน กิจกรรมของชุมชน

อยํางมีประสิทธภิาพ

74 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรจากนานายสงบ เกล้ียกลํอมการท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

-นานายชัยณรงค์  อุปสัย พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

75 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรสวนมะขามหวาน - สวน การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

ปาล์มบริษัทไทยฮ้ัว พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จาก เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านนายพนมศิลป์ บุตรเพ็ง - ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

บ๎านนายประวิน  บุตรเพง็

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จาก เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านนายปริวฒัน์ บุญแก๎ว - บ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

นางละอองดาว  บุญแก๎ว

78 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จาก เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านนายสมร บุตรเพ็ง - บ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

นายสมคิด  บุตรเพง็

79 โครงการกอํสร๎างลาน คสล.รอบ เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

เมรุ ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

80 โครงการขยายเขตไฟฟูาไฟฟูาเพื่อ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

การเกษตรจากบ๎านนางสมจิตร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

บุตรเพ็ง - วดัพระใหญํ พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

81 โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา เพือ่ให๎ประชาชนได๎มีสถานที่ ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได๎ใช๎ประ ประชาชนมีสถานที่ กองชําง

ประชาคม ใช๎ประโยชน์และจัดกิจกรรม โยชน์ร๎อยละ 100 ใช๎ประโยชน์และจัด

ของชุมชน กิจกรรมของชุมชน

อยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการติดต้ังถังกรองน้ าส าหรับ เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าในการ ม.8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ100 ของ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ระบบประปา อุปโภค - บริโภคทีส่ะอาดและ คุณภาพน้ าประปา ทีส่ะอาดและได๎มาตรฐาน

ได๎มาตรฐาน สูงสุด

83 โครงการออกโฉนดทีดิ่น เพือ่ให๎ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ ม.9 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ กองชําง

ในทีดิ่นของตน ของประชาชมีกรรม ในทีดิ่นของตนได๎อยําง

สิทธิท์ีดิ่น ถูกกฎหมายทีสุ่ด

84 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรจากนานายจ าปี - ห๎วย การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

ค าเม็ก พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

85 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภาย เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ในหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

86 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรจากนานางวิยะดา ถึงนา การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

นายประยงค์   แก๎วศรีรัง พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

บ๎านนายเชษฐา - นานายประ ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

เสริฐ ระดากรณ์

88 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรจากนานางปราณี แก๎วกล๎าการท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

-นานายบรรจง  ชนะจันทร์ พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

89 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

การเกษตร ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

89 โครงการกอํสร๎างประปาหอถงั เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขต ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

90 โครงการปรับรูปแปลงนา เพือ่ให๎ประชาชนได๎ปรับรูป ม.1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ประชาชนใช๎ประโยชน์ กองชําง

แปลงนา ความพึงพอใจของ จากการปรับรูปแปลงนา

ประชาชน อยํางมีประสิทธภิาพ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

- 87 - 



แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

91 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

92 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎น ศพด.บ๎านดอนแดง ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

93 โครงการกอํสร๎างถนนลูกรังเพื่อ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

การเกษตรเส๎นฮองหาด-หนอง ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

หอย

94 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตร เส๎น ม.10 - บ.ค าบอน การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

95 โครงการกํอสร๎างลาน คสล. เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

อเนกประสงค์ บริเวณบํอพันนา ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซม เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ถนนลูกรังเส๎นห๎วยหินรํอง ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

97 โครงการวางทํอ เส๎นไป ศพด. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

โคกสะอาด ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

98 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นประปา ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

99 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เส๎นไปห๎วยหินรํอง ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

100 โครงการกํอสร๎างประปาหอถัง เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขต ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

รอบหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

102 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซมถนน เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ลูกรังสายบ๎านดอนแดง -บ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

โคกสะอาด

103 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากบ๎านดอนแดง - โคกศิลา ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

104 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

จากบ๎านดอนแดง - ศรีวชิัย ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

105 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภาย เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ในหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

106 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

การเกษตร(พร๎อมวางทํอบล็อค ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

คอนเวิร์ด)จากบ๎านนายเมฆินทร์

มามิมิน - นานายสุรัตน์ ถาทุมมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ

- 90 - 



แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

107 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีไฟฟูาใน ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีไฟฟูา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ กองชําง

เกษตรหน๎าบ๎านนายวเิชียร การท าการเกษตรอยํางเพียง ใช๎เพือ่ท าการเกษตร เพือ่ท าการเกษตร

พานค า - บ๎านนายเมฆินทร์ มามิมิน พอ ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

108 โครงการกํอสร๎างประปาหอถัง เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขต ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

109 โครงการติดต้ังต๎ูผลิตน้ าด่ืม เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

110 โครงการกํอสร๎างประปาหอถัง เพือ่ให๎ประชาชนมีน้ าประปา ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าประ ประชาชนมีน้ าประปา กองชําง

พร๎อมขยายเขต ใช๎ในการอุปโภค - บริโภค ปาอุปโภค - บริโภค ใช๎ในการอุปโภค - บริ

อยํางเพียงพอ เพิม่ขึน้ร๎อยละ 80 โภคอยํางเพียงพอ

110 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 โครงการซํอมแซมถนนเพือ่การ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เกษตร ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

112 โครงการกํอสร๎างลานอเนกประ เพือ่ใช๎เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ ชุมชนมีสถานทีจ่ัด กองชําง

สงค์ ของชุมชน ประชาชนมีความ กิจกรรมตํางๆ

พึงพอใจ

113 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ม.14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการสัญจรอยําง ประชาชนได๎รับความ กองชําง

เชือ่มระหวาํงหมูบํ๎าน ของประชาชน สะดวก ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงหอกระจาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.16 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ขําวเสียงตามสาย สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

2 โครงการขยายจุดเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

3 โครงการขยายเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

4 โครงการขยายเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

5 โครงการกํอสร๎าลานกีฬา เพือ่สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์ ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

คสล. ของชุมชนและให๎เกิดความ ร๎อยละ 100 มีลานกีฬาเพือ่จัดกิจ

สามัคคีในชุมชน กรรมของชุมชนเพือ่

ให๎เกิดความสามัคคี

ทีดี่ทีสุ่ด

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการประชุมประชาคมเพือ่ เพือ่รับฟังปัญหาความต๎องการ ประชาชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 100 ของ มีข๎อมูลปัญหาความ ส านักปลัด

จัดท าแผนพัฒนาห๎าปี หรือทบ ของประชาชนและน ามาปรับ ต าบลศรีวชิัย โครงการทีน่ ามาแก๎ ต๎องการของประชาชน

ทวนแผนพัฒนา หรือแผนพัฒนา ปรุงแผนตํอไป ปัญหา สามารถน ามาปรับแผน

ชุมชน ได๎อยํางมีประสิทธภิาพ

7 โครงการประชุมประชาคมต าบล เพือ่รับฟังปัญหาความต๎องการ ประชาชนใน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร๎อยละ 100 ของ มีข๎อมูลปัญหาความ ส านักปลัด

ศรีวชิัย ของประชาชนและน ามาปรับ ต าบลศรีวชิัย โครงการทีน่ ามาแก๎ ต๎องการของประชาชน

ปรุงแผนตํอไป ปัญหา สามารถน ามาปรับแผน

ได๎อยํางมีประสิทธภิาพ

8 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

9 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

10 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําว ม.12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในหมูบํ๎าน ประชาชนในหมูบํ๎าน กองชําง

ภายในหมูบํ๎าน สารตํางๆ ได๎อยํางทัว่ถึง ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ ได๎รับร๎ูขําวสารตํางๆ

ผํานระบบเสียงตาม อยํางทัว่ถึงและมี

สายร๎อยละ 100 ประสิทธภิาพ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงซํอมแซม เพือ่ซํอมแซมอาคารสถานที่ อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงผลิตปุย๋หมัก ท าให๎อาคารสถานที่ กองชําง

โรงผลิตปุย๋หมัก มีสภาพพร๎อมใช๎ ใช๎งานได๎ตามปกติ

งานร๎อยละ 100

2 โครงการจัดท าเตาเผาขยะ เพือ่ลดปัญหาและก าจัดขยะ อบต.ศรีวชิัย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เตาเผาขยะ อบต.มีการก าจัดขยะ กองชําง

ภายในต าบลศรีวชิัย ในต าบลศรีวชิัยอยํางมีประ 1 แหํง ได๎อยํางมีประสิทธิ

สิทธภิาพ ภาพ

3 โครงการปรับปรุงซํอมแซม เพือ่ซํอมแซมอาคารสถานที่ อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ๎านพัก อบต. บ๎านพัก อบต. กองชําง

อาคารบ๎านพัก อบต.ศรีวชิัย ให๎สมารถใช๎งานได๎ตามปกติ มีสภาพพร๎อมใช๎ อยูอําศัยได๎

งานร๎อยละ 100

4 โครงการกํอสร๎างร้ัวรอบบริ- เพือ่ปูองกันไมํให๎ขยะหลุด อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้ัวรอบบํอขยะ เศษขยะและส่ิงปฏิกูล กองชําง

เวณบํอขยะภายใน อบต. รอดออกจากบํอขยะ จ านวน 1 แหํง อยูใํนพืน้ทีจ่ ากัดตาม

ศรีวชิัย ต๎องการได๎

5 โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บ เพือ่จัดเก็บครุภัณฑ์ให๎เป็น อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห๎องเก็บครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์มีทีเ่ก็บอยําง กองชําง

ครุภัณฑ์ สัดสํวน จ านวน 1 ห๎อง เป็นทางการ

6 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า - เพือ่อ านวยความสะดวกให๎ อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห๎องน้ า - ห๎องส๎วม ให๎ความสะดวกผ๎ูมา กองชําง

ห๎องส๎วม อบต.ศรีวชิัย กับผ๎ูมาติดตํอราชการ จ านวน 1 แหํง ติดตํอราชการ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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แบบ ผ.02

5. ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการสัญ- อบต.ศรีวชิัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล.ภายใน ประชาชนผ๎ูมาติดตํอ กองชําง

รอบบริเวณ อบต.ศรีวชิัย จรและลดมลพิษทางอากาศ อบต.ศรีวชิัย ราชการได๎รับความ

ร๎อยละ 100 สะดวกในการสัญจร

และลดมลพิษทาง

อากาศ

8 โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู เพือ่ปูองกันน้ าทํวมขัง อบต.ศรีวชิัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ า ลดการทํวมขัง กองชําง

พร๎อมฝาปิด คสล.รอบ ใน อบต.ศรีวชิัย ร๎อยละ 100 ของน้ า ใน อบต.

อบต.ศรีวชิัย ศรีวชิัย

9 โครงการลงดินลูกรังรอบ เพือ่ปรับปรุงสถานทีร่อบ อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พืน้ทีใ่ช๎งาน มีพืน้ทีใ่ช๎งานและ กองชําง

บริเวณ อบต.ศรีวชิัย อบต.ศรีวชิัย ให๎เกิดประโยชน์ ร๎อยละ 100 รองรับความสะดวก

ในการใช๎งาน อบต.ศรีวชิัย เพิม่มากขึน้

10 โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอถัง เพือ่แก๎ไขปัญหาน้ าประปา ใน อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา มีระบบประปาใช๎ได๎ กองชําง

ประปาและขยายเขตประปาภาย อบต.ศรีวชิัย ร๎อยละ 100 อยํางเพียงพอ

ใน อบต.ศรีวชิัย

11 โครงการกํอสร๎างโรงเก็บขยะอัน เพือ่ใช๎เป็นสถานทีร่วบรวมขยะ อบต.ศรีวชิัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 100 มีสถานทีร่วบรวมขยะ กองชําง

ตรายและขยะเป็นพิษ อันตรายและขยะเป็นพิษใน ของขยะเป็นพิษ อันตรายและขยะเป็น

ต าบลศรีวชิัย เก็บได๎อยํางเหมาะสม พิษอยํางมีประสิทธภิาพ

รวม .........195.........โครงการ - - .............. ............... .............. ............... - - -

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ในเขตจังหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผล
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน 
คือ (1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละสองครั้ง ครั้งแรก (เดือนตุลาคม –เดือนมีนาคม) และครั้งที่
สอง (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน) 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ส าคัญ  
3 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    -  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
    - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
    -  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
    -  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  ☺ ความพึงพอใจ 
  ☺ การเปลี่ยนแปลงของชุมชมตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และรายงานผลอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี................................................ 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.............................................................................. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ

(จ านวน) 
หลังด าเนินการ

(จ านวน) 
เพ่ิม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
  2. ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
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   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ค าช้ีแจง: แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการ
เก็บข้อมูลน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1) ชาย               (2) หญิง 
2. อาย ุ          (1) ต่ ากว่า 20 ปี    (2) 20-30 ปี        (3) 31-40 ปี         
                    (4) 41-50 ปี       (5) 51-60 ปี         (6) มากกว่า 60 ปี         
3. การศึกษา     (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปรญิญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี                
                   (6) อ่ืน ๆ                
4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                   (4) รับจ้าง       (5) นักเรียนนักศึกษา       (6) เกษตรกร                
                   (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา    
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  โดยสรุปดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เมื่อวันที่   24 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  รวม 379  โครงการ งบประมาณ 223,813,540 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

47 4 

2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 39 6 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

96 30 

4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการที่สมดุลและยั่งยืน 

28 10  

5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

169 31  

รวม 379 81 
 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่  18 กันยายน  2560  มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน  81  โครงการ งบประมาณ จ านวนเงิน 14,345,325 บาท 
 สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เฉพาะปี 2561  ก าหนดไว้ 379 
โครงการ ปฏิบัติได้จริง 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.37  

  เชิงคุณภาพ 
  1. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ จ านวนหลายโครงการ 
แต่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติจริงได้น้อยโครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
  2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่ตรวจพบ 
     1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 125 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 33 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้
น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนฯ จัดท าให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนด
โครงการในแผนมากกว่าสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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     2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี 2561 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.ศรีวิชัย น าแผนพัฒนาปี 2558 ไป
ปฏิบัติได้ 79 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผนทั้งหมด 295 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.78 ซึ่งจะได้คะแนน
ประเมิน จ านวน 0 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพ่ิมร้อย
ละการปฏิบัติให้มากขึ้น 

 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      

  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
              1. การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่สัญจรไป – มา 
              2. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
              3. การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
               4. การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
                  5. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีค าถาม
ปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา 
        2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ เพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
        3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท า
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 


